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RESOLUÇÃO CEPE/CA   082/2021

Reformula o Projeto Pedagógico do Curso de
Bacharelado em Química com Atribuição
Tecnológica, a ser implantado a partir do ano letivo
de 2022.

CONSIDERANDO
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

a Lei n° 9394/96 - Lei de

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES n0 8, de
11 de março de 2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de
Bacharelado e Licenciatura em Química;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n0 2, de
15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental;

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 17.505, de 11
de janeiro de 2013, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema
de Educação Ambiental e adota outras providências;

CONSIDERANDO a Deliberação n° 04/13, sobre
normas estaduais para a Educação Ambiental no Sistema Estadual de Ensino do
Paraná, com fundamento na Lei Federal n° 9.795/1999, Lei Estadual n° 17.505/2013 e
Resolução CNE/CP n0 02/2012;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 30 de maio de 201 2, que estabelece Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;

CONSIDERANDO o Parecer do Conselho
Estadual de Educação CEE/CES n° 23/11, sobre inclusão da Língua Brasileira de
Sinais - Libras, como disciplina nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura,
bacharelado, tecnologia e sequenciais de formação específica, em cumprimento ao
artigo 3°, do Decreto Federal n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta
a Lei Federal n° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira
de Sinais - Libras;

CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 5.626, de
22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002,
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei n° 10.098, de
19 de dezembro de 2000;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 56/2015,
que Institui a oferta de Libras - Língua Brasileira de Sinais como disciplina especial,
para os estudantes dos Cursos de Graduação, na habilitação bacharelado, da
Universidade Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CES n° 3, de 2 de julho de 2007, que dispõe sobre
procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras
providências;
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CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 17de junho de 2004, que institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho
Estadual de Educação n° 04/10, que dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação
CEE/PR n° 04/06, que estabelece normas para a Educação das Relações Etnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES n0 2, de
18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos
à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade
presencial;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0
015/2011, que
regulamenta a oferta de atividades académicas de forma semipresencial e dá outras
providências;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0
028/2014, que altera a Resolução CEPE n° 015/2011, que regulamenta a oferta de
atividades académicas de forma semipresencial e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei 13146, de 6 de julho de
2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência);

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 39/2021,
que regulamenta a Creditação Curricular da Extensão na Universidade Estadual de
Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0
0086/2010, que estabelece diretrizes gerais para proposição, implantação e alteração
de Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação na Universidade Estadual de
Londrina;

CONSIDERANDO a Deliberação da Câmara de
Graduação n° 08/2009, que estabelece critérios para aplicação do conceito de hora-
aula na Universidade Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO o disposto no Regimento Geral
da UEL;

CONSIDERANDO que cada curso de graduação
tem um currículo organizado de acordo com a legislação em vigor, devendo ser
cumprido integralmente pelo estudante, a fim de que possa qualificar-se para a
obtenção de um grau académico;

CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos
no processo n° 1660, de 05 de março de 2021;

OS CONSELHOS DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO E DE ADMINISTRAÇÃO aprovaram e eu, Reitor, sanciono a seguinte
Resolução:
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Art. 1° Fica aprovado o Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Química com
Atribuição Tecnológica anexo, a ser implantado a partir do ano letivo de 2022.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA,^ dê outubro de 2021.

it r

Prof. Dr. Sérgio C^ifbs de Carvalho
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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO EM
QUÍMICA COM ATRIBUIÇÃO TECNOLÓGICA

1. APRESENTAÇÁO
1.1 Dados de Identificação do curso

a) Nome do curso
BACHARELADO EM QUÍMICA COM ATRIBUIÇÃO TECNOLÓGICA

b) Centro de Estudo
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS

c) Departamento(3) responsável(is) ou envolvido(s) no curso
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

d) Titulação/Grau conferido após colação de grau.
BACHAREL EM QUÍMICA COM ATRIBUIÇÃO TECNOLÓGICA

e) Turno de oferta
INTEGRAL

f) Número de vagas por turno
40

g) Número de vagas total
40

h) Tempo mínimo e máximo para integralização
Mínimo 4 anos e Máximo 8 anos

i) Carga Horária total
3210

j) Sistema Académico (Resolução CEPE n° 86/2010)
CRÉDITO ANUAL

k) Ano/semestre de início de funcionamento (da reformulação)
2022/primeiro

l) Atas normativos (Resolução de criação, atos legais de autorização, reconhecimento e de
renovação de reconhecimento)

Bacharelado em Química foi autorizada a funcionar pelo parecer n° 325/79 do Conselho Federal de
Educação transcrito à página 60 da Documenta n° 220 (Resolução 523/79-UEL). Resoluções n°
3.088/96 e n° 3.089/96 de 04/12/1996 criaram o Curso de Química Integral - Habilitação
Bacharelado (sem e com opção em Química Tecnológica).
Em 2005, a Resolução CEPE n° 47/2005 aprovou a reformulação do Projeto Político-Pedagógico do
Curso Bacharelado em Química e Opção em Química Tecnológica, implantado a partir do ano letivo
de 2005.
Ultima modificação autorizada pela Resolução CEPE/CA 56/2013

1.2 Histórico do Curso de Graduação

O Departamento de Química da Universidade Estadual de Londrina (UEL) é uma das subunidades
do Centra de Ciências Exatas (CCE), sendo regido pelas disposições do Estatuto e Regimento Geral
da UEL e pêlos Regimentos do CCE e do Departamento de Química, em cumprimento às exigências
do Artigo 238 do Regimento Geral da UEL.
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O Departamento de Química foi criado através da junção dos setores de Química das antigas
Faculdades Isoladas (Odontologia, Medicina, Filosofia, Ciências e Letras) em 1971, conforme o
Decreto Estadual no. 18.110 de 28 de janeiro de 1970, que oficializou a Universidade.

O primeiro curso, Licenciatura em Química, foi criado pela Resolução 100/72 de 25/05/72 e entrou
em funcionamento em 16/02/73 com oferta de 20 vagas no período vespertino. A partir do segundo
semestre de 1976 foi ofertado no período noturno, retornando ao vespertino no primeiro semestre
de 1988.

Foi reconhecido pelo Decreto n° 81.033 de 15/12/77, publicado no Diário Oficial da União em
16/12/77, e transcrito à página 382 da Documenta n° 206.
Em 1978, por força da Resolução n° 30 do Ministério da Educação e Cultura, os cursos de
Licenciatura em Química, Física, Matemática e Biologia passaram por uma reformulação para
atender às suas exigências.
Com o fracasso dessa reforma o curso de Química foi novamente reformulado (Resolução 523/79-
DEL) e reaberto em 1979 nas modalidades de Licenciatura e Bacharelado, sendo que esta última
foi autorizada a funcionar pelo parecer n° 325/79 do Conselho Federal de Educação transcrito à
página 60 da Documenta n° 220.
A partir de 1992 o regime seriado anual foi implantado em todos os cursos de graduação ofertados
pela Instituição, em substituição ao regime de matrícula por disciplina semestral (crédito).
A Resolução 3.087/96 de 04/12/1996 criou o Curso de Licenciatura em Química noturno em 1996.
As Resoluções 3.088/96 e 3.089/96 de 04/12/1996 criaram o Curso de Química Integral - Habilitação
Bacharelado (sem e com opção em Química Tecnológica).
Especificamente, o Bacharelado em Química foi criado pela Resolução 523/79-UEL e autorizado a
funcionar pelo parecer n° 325/79 do Conselho Federal de Educação transcrito à página 60 da
Documenta n° 220.

Em 2005, a Resolução CEPE n° 47/2005 aprovou a reformulação do Projeto Político-Pedagógico do
Curso Bacharelado em Química e Opção em Química Tecnológica, implantado a partir do ano letivo
de 2005.
Em 2006, as ementas de disciplinas do Currículo Pleno de curso de Bacharelado e Licenciatura em
Química, em implantação a partir do ano letivo de 2005 foram alteradas através da Deliberação da
Câmara de Graduação n° 06/2006.
Em 2007 adequações curriculares quanto à carga horária para o Curso de Bacharelado em Química
e opção em Química Tecnológica foram estabelecidas para implantação a partir do ano letivo de
2008 através da Deliberação da Câmara de Graduação n° 072/2007.
Novas mudanças curriculares se fizeram necessárias para o curso de Licenciatura e Bacharelado
em Química com opção em Química Tecnológica, que por Deliberação da Câmara de Graduação
n° 26/2008 passaram a vigorar a partir do ano letivo de 2009, além da Deliberação da Câmara de
Graduação n° 36/2009 sobre adequações na carga horária do Curso de Bacharelado em Química e
Opção em Química Tecnológica.
Por força da Resolução CNE/CES n° 3 de 01 de julho de 2007, adequações quanto o conceito de
hora aula e de carga horária mínima, passaram a vigorar a partir do ano letivo de 2010, convertendo
a carga horária da matriz curricular do curso de Química (aulas de 50 minutos passaram a ter 60
minutos).
Em 2013 o Bacharelado em Química com Atribuição Tecnológica passou por uma reformulação
promulgada pela Resolução CEPE/CA 56/201 3 sendo que no último ano do curso foram adicionadas
quatro diferentes ênfases e o regime do curso adotado a partir de então foi o Crédito Anual
(Resolução CEPE 086/2010). O discente no terceiro ano do curso poderia então optar por cumprir
240 horas em disciplinas que conferiria ao mesmo a ênfase em Química e Ambiente, Química de
Alimentos, Química de Materiais ou Química Avançada.
Atualmente o curso de Bacharelado em Química da UEL permite acesso pelo vestibular e pelo SISU
(50% vagas em cada processo seletivo), garantindo à comunidade local amplo acesso ao
conhecimento universal, possibilitando o crescimento em extensão e profundidade no plano
académico, em busca da, universalidade. O ingresso no curso é de maioria de estudantes da
comunidade local e regional, porém recebendo alunos de outras partes do país
A atual proposta para reformulação curricular do Bacharelado em Química visa a modificação na
estrutura vigente do curso que decorre da verificação de inadequações da estrutura atual e ainda
adequação por força de legislação, após a oferta regular de todas as atividades previstas no Projeto
Pedagógico do Curso (PPC) respectivo.
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O presente projeto apresenta, de forma detalhada, informações relacionadas: à gestão académica
do curso; à justificativa; aos objetivos do curso; perfil académico e profissional almejado;
fundamentação teórica, trabalho de conclusão de curso; sistema académico; carga horária;
organização curricular; regime de funcionamento; os componentes curriculares obrigatórios e
optativos; sistema de avaliação e promoção; atividade académica complementar (AAC) e atividades
extensionistas; plano de implantação da nova matriz, curricular e recursos necessários para a sua
implantação.
A proposta descrita é resultado de discussões amplas, profundas e continuadas, realizadas pêlos
membros do Colegiado, NDE e Departamento. Dessa forma, é importante salientar que todos os
profissionais envolvidos com o curso de Bacharelado em Química da UEL atuarão sempre no
sentido de colocar em prática todas as informações contidas neste PPC e como toda proposta de
reformulação, este projeto não se constitui um trabalho pronto e acabado, uma vez que
consideramos a realidade educacional dinâmica, e constantemente carregada de mudanças,
portanto, novas contribuições poderão ser acrescentadas, no sentido de enriquecê-lo e atualizá-lo
permanentemente.
A reforma curricular compreende além das atividades académicas obrigatórias a realização de 120
horas de atividades complementares e 260 horas de atividades extensionistas preconizadas pela
atual legislação, uma disciplina optativa sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, além de uma
disciplina de Ciclo de Seminários que compreende conteúdo a ser abordado em Educação em
Direitos Humanos, Diversidade Etnico-Racial e de Género, Educação Ambiental, Educação Inclusiva
e Cultura Afro-indígena.
Portanto, a reforma proposta nesse documento atende as diretrizes para os cursos de Educação
Superior no Brasil que estão fundamentados na Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB) e Resolução CEPE/UEL 086/2010. Especificamente, os Cursos de Química devem
se basear nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química, estabelecidas no
Parecer CNE/CES 1303/2001, aprovado pela Resolução CNE/CES 8/2002, de 11 de março de 2002
e outros pareceres e resoluções adicionais que são listados a seguir:

Parecer CNE/CES n.° 1.303, de 6 de novembro de 2001 que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Química;

Resolução CNE/CES   8, de 11 de março de 2002 que estabelece as Diretrizes
Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química
Parecer CNE/CES n.° 67, de 11 de março de 2003. Aprova Referencial para as Diretrizes
Curriculares Nacionais - DCN dos Cursos de Graduação e propõe a revogação do ato homologatório
do Parecer CNE/CES 146/2002;

Parecer CNE/CES 108, de 7 de maio de 2003, que define a duração de cursos presenciais
de Bacharelado;

Parecer CNE/CES n.° 136, de 4 de junho de 2003. Esclarecimentos sobre o Parecer
CNE/CES 776/97, que trata da orientação para as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação.
Parecer CNE/CES 329, de 11 de novembro de 2004, que institui a carga horária mínima dos
cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial;

Resolução CNE/CES 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na
modalidade presencial.

Resolução CNE/CES 3, de 2 de julho de 2007, que dispõe sobre procedimentos a serem
adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras providências.

Resolução CNE/CP n° 2, de 15 de junho de 2012, estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental; Lei 17505-11 de janeiro de 2013, institui a Política Estadual
de Educação Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental e adota outras providências;
Deliberação n° 04/13, normas estaduais para a Educação Ambiental no Sistema Estadual de Ensino
do Parana, com fundamento na Lei Federal n° 9.795/1999, Lei Estadual n° 17.505/201 3 e Resolução
CNE/CPn9 02/2012.

Resolução CNE/CP n0 1, de 30 de maio de 2012, estabelece Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos.

Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril
de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19
de dezembro de 2000; Parecer CEE/CES n° 23/11, inclusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras,
como disciplina nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, bacharelado, tecnologia e
sequenciais de formação específica, em cumprimento ao artigo 3.°, do Decreto Federal n.° 5626, de
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22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei Federal n.° 10.436, de 24 de abril de 2002, que
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras; Resolução CEPE n° 56/2015, institui a oferta de
Libras - Língua Brasileira de Sinais como disciplina especial, para os estudantes dos Cursos de
Graduação, na habilitação bacharelado, da Universidade Estadual de Londrina.
Resolução CNE/CP n01 de 17de junho de 2004, institui Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana; Deliberação CEE n° 04/10, dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação CEE/PR n0
04/06, que estabelece normas para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

1.3 Contextualizações Nacional e Regional

No Brasil, em torno de 260 instituições de ensino superior (IES) ofertam cursos na área de química,
onde 15 estão localizadas no estado do Paraná (duas à distância e treze presenciais). Dentre estas,
cinco instituições ofertam cursos de Engenharia Química e Bacharelado em Química, duas oferecem
graduação em Licenciatura e Bacharelado em quatro ofertam graduação para as áreas de
Licenciatura, Bacharelado e Engenharia.
O Curso de Bacharelado em Química da Universidade Estadual de Londrina apresenta relevância
para a comunidade de Londrina, bem como da região Norte do Estado do Paraná e do Estado de
São Paulo, assim como várias regiões do Brasil,
O campo de atuação do Químico é muito amplo e diversificado, pois atua tanto na indústria Química
como em Instituições de Ensino e de Pesquisa, em Empresas ou Órgãos Governamentais que
mantêm laboratório de controle químico.
O exercício da profissão de Químico compreende a fabricação de produtos e subprodutos químicos
em seus diversos graus de pureza; a análise química, a elaboração de pareceres, atestados e
projetos da especialidade e sua execução, perícia civil ou judiciária sobre essa matéria, direção e
responsabilidade de laboratórios ou departamentos químicos, de indústrias ou empresas comerciais
e o magistério nas disciplinas de Química dos cursos superiores em Química.
A admissão de Químicos é obrigatória nas indústrias de fabricação de produtos químicos; em
laboratórios de controle químico; na fabricação de produtos obtidos por meio de reações químicas
dirigidas, tais como cimento, açúcar e álcool, vidro, curtume, massas plásticas artificiais, explosivos,
derivados de carvão ou de petróleo, refinação de óleos vegetais ou minerais, sabão, celulose e
derivados, biocombusííveis.
A produção e controle de qualidade de insumos para a fabricação de produtos de uso farmacêutico
e cosmético, em alimentos, de uso veterinário, de uso na agropecuária, na agricultura são também
campos de atuação do Químico.
Na área de Química Ambientai cabe aos Químicos o exame e controle da poluição dos
compartimentos ambientais como solo, águas e ar atmosférico.
A atuação do Químico também se verifica em áreas de produção de materiais para tecnologia
avançada, como materiais para lasers, fibras ópticas para telecomunicações, materiais magnéticos
e muitos outros. E ainda na Engenharia Genética auxiliando o entendimento dos processos da
biologia molecular.
Além disso, o profissional da química pode atuar em cargos públicos para os quais se faz mister a
competência do Químico.
As perspectivas futuras da profissão são muito favoráveis tendo em vista o grande avanço
experimentado pela Química nas últimas décadas. Novos materiais e novos usos são continuamente
descobertos. Areas interdisciplinares se desenvolvem efetivamente através da contribuição de
diversos tipos de profissionais, entre eles, o Químico.
Um dos indicadores significativos do desenvolvimento económico de um país é o estágio de
desenvolvimento de sua indústria química. A razão para isso está no fato de que a indústria, a partir
de materiais brutos de baixo valor comercial, é capaz de produzir materiais de alto valor económico
agregado.
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2. JUSTIFICATIVA DA REFORMULAÇÃO

O Curso de Bacharelado em Química está passando por uma reformulação geral de sua grade
curricular, com mudanças que vêm de encontro às futuras necessidades profissionais dos alunos
que ingressam na Universidade Estadual de Londrina, com o objetivo de renovar e oferecer um
curso básico, com formação sólida em Química. Desta forma, o curso apresenta uma grade
curricular composta de disciplinas básicas que caracterizam a excelente formação do Químico.
O Bacharel em Química deve ter formação generalista, com domínio das técnicas básicas de
utilização de laboratórios e equipamentos, com condições de atuar nos campos de atividades
socioeconômicas que envolvam as transformações da matéria; direcionando essas transformações,
controlando os seus produtos, interpretando criticamente as etapas, efeitos e resultados; aplicando
abordagens criativas à solução dos problemas e desenvolvendo novas aplicações e tecnologias.
De acordo com o Diretrizes Curriculares Nacional para o Curso de Bacharelado em Química
(PARECER N.°: CNE/CES 1.303/2001) foram respeitados as os conteúdos essenciais, envolvendo
teoria e laboratório. Dos conteúdos básicos fazem parte: Matemática, Física e Química. Sendo os
conteúdos de Matemática presentes na atual grade curricular: Álgebra, funções algébricas de uma
variável, funções transcendentes, cálculo diferencial e integral, sequências e séries, funções de
várias variáveis, equações diferenciais e vetares. No que compreende os conteúdos de Física: Leis
básicas da Física e suas equações fundamentais. Conceitos de campo (gravitacional, elétrico e
magnético). Experimentos que enfatizem os conceitos básicos e auxiliem o aluno a entender os
aspectos fenomenológicos da Física. Respeitando o conteúdo de Química (Teoria e laboratório):
propriedades físico-químicas das substâncias e dos materiais; estrutura atómica e molecular; análise
química (métodos químicos e físicos e controle de qualidade analítico); termodinâmica química;
cinética química; estudo de compostos orgânicos, organometálicos, compostos de coordenação,
macromoléculas e biomoléculas; técnicas básicas de laboratório. No último ano do curso o aluno
deverá apresentar uma monografia como trabalho de conclusão do curso, numa disciplina que
compreende 120 horas. Ainda o estudante deverá cumprir 60 horas de atividades académicas
complementares tais como estágios, monitorias, programas de extensão, participação e
apresentação em congressos, entre outras atividades.
Desde a última implementação da grade curricular em 2013, as vagas de entrada eram somente por
vestibular, nos anos de 201 6 e 2017 foram ofertadas 10 vagas pelo SISU e 30 vagas pelo vestibular.
A partir de 2018 até a atualidade são ofertadas 8 vagas pelo SISU e 32 vagas pelo vestibular.
A taxa de evasão do curso é em média 40% considerando desde a implementação do curriculum
em 2013. Considerando este dado e a necessidade de readequações na grade curricular se faz
necessário, uma vez que se observa que uma alta taxa de reprovação na disciplina de Química
Geral l e Química Geral II. Sendo esta uma disciplina básica para o aluno ingressante e que a carga
horária para esta disciplina muito elevada o que poderia desestimular o estudante e ser um dos
motivos da evasão. Desta maneira, pensando numa maneira de minimizar elevadas taxas de
reprovação e evasão, bem como didaticamente para um melhor aproveitamento do conteúdo pelo
estudante as disciplinas foram desmembradas em Fundamentos de Química Analítica,
Fundamentos de Química Inorgânica, Fundamentos de Química Orgânica e Fundamentos de Físico-
Química. Com carga horária menor e focada em temas específicos, acredita-se que será mais bem
aproveitado pêlos alunos e diminuirá a reprovação no primeiro ano do curso.
Ainda um fato observado desde a implementação da grade curricular reside no último ano do curso
de Química que compreende quatro ênfases ofertadas aos alunos nas áreas de Química e
Ambiente, Química de Materiais e Química de Alimentos com 16 disciplinas e uma carga horária de
240 horas, e devido ao número restrito de alunos no último ano do curso há um número muito baixo
de alunos matriculados em uma disciplina. Ainda se tratando de disciplinas muito especificas e a
aposentadoria de docentes, há uma dificuldade em atribuir estas aulas a diferentes docentes. Desta
forma, na nova grade curricular a carga horária de 240 horas foi redistribuída nas disciplinas básicas
e para completar as atividades extensionistas sem afetar a carga horária total do curso.
O Conselho Federal de Química confere ao Bacharel em Química determinadas atribuições de
acordo com a Resolução Normativa do CFQ n° 36, de 25/4/1974. Cada atribuição é constituída por
diversas atividades. De maneira a ter o máximo de atribuições foram adicionadas a grade curricular
as disciplinas de Desenho Técnico, Operações Unitárias, Química Orgânica Tecnológica, Química
Inorgânica Tecnológica, Tratamento de Resíduos e Normas técnicas e Legislação.
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De acordo com a Resolução 07/2018 do Ministério da Educação que estabelece as Diretrizes para
a Extensão na Educação Superior Brasileira foram introduzidas 330 horas de atividades
extensionistas ao longo do curso, num total de 10% da carga horária do curso.
Ainda reforma curricular compreende algumas disciplinas preconizadas pela atual legislação, tais
como a disciplina especial sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e um Ciclo de Seminários
abordando temas sobre Educação em Direitos hlumanos, Diversidade Etnico-Racial e de Género,
Educação Ambiental, Educação Inclusiva e Cultura Afro-indígena.
Portanto, a reforma proposta nesse documento atende as diretrizes para os cursos de Educação
Superior no Brasil que estão fundamentados na Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB) e Resolução CEPE/UEL 086/2010. Especificamente, os Cursos de Química devem
se basear nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química, estabelecidas no
Parecer CNE/CES 1303/2001, aprovado pela Resolução CNE/CES 8/2002, de 11 de março de 2002.

3. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO EM VIGOR

O Projeto Pedagógico em vigor tem atendido adequadamente o curso, mas alguns problemas
quanto à carga horária de disciplinas, bem como ementas de assuntos sobrepostos demonstram a
necessidade de sua reformulação. Assim, um estudo mais detalhado, realizado por este Colegiada
e NDE, junto ao Departamento de Química, pode verificar que ao separar uma disciplina anual em
duas semestrais, com conteúdo também remodelados, sugere que os alunos poderão assimilar com
maior facilidade os conteúdos relacionados principalmente das disciplinas básicas. O aluno poderá,
ao fim de um semestre, realizar provas e exames com um volume de conteúdo menor, o que facilitará
sua progressão. Isto poderá diminuir a retenção nas primeiras séries, bem como a desistência.
No Projeto Pedagógico em vigor, muitas vezes, o conteúdo é duplicado em disciplinas distintas. Uma
avaliação crítica de cada disciplina sugeriu que pequenas mudanças poderiam ter grande impacto
quanta a um melhor aproveitamento da carga horária do Curso.
As disciplinas foram distribuídas ao longo das séries de forma a manter a carga horária equilibrada
oportunizando aos estudantes a dedicação às disciplinas e demais atividades elencadas no projeto.

4. LEGISLAÇÃO BÁSICA

Diretrizes para os cursos de Educação Superior no Brasil que estão fundamentados na Lei 9394/96
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) e Resolução CEPE/UEL 086/2010.
Especificamente, os Cursos de Química devem se basear nas Diretrizes Curriculares Nacionais para
os Cursos de Química, estabelecidas no Parecer CNE/CES 1303/2001, aprovado pela Resolução
CNE/CES 8/2002, de 11 de março de 2002 e outros pareceres e resoluções adicionais que são
listados a seguir:

Parecer CNE/CES n.° 1.303, de 6 de novembro de 2001 que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Química;
Resolução CNE/CES   8, de 11 de março de 2002 que estabelece as Diretrizes
Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química

Parecer CNE/CES n.° 67, de 11 de março de 2003. Aprova Referencial para as Diretrizes
Curriculares Nacionais - DCN dos Cursos de Graduação e propõe a revogação do ato homologatório
do Parecer CNE/CES 146/2002;

Parecer CNE/CES 108, de 7 de maio de 2003, que define a duração de cursos presenciais
de Bacharelado;

Parecer CNE/CES n.° 136, de 4 de junho de 2003. Esclarecimentos sobre o Parecer
CNE/CES 776/97, que trata da orientação para as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação.
Parecer CNE/CES 329, de 11 de novembro de 2004, que institui a carga horária mínima dos
cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial;

Resolução CNE/CES 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na
modalidade presencial.
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Resolução CNE/CES 3, de 2 de julho de 2007, que dispõe sobre procedimentos a serem
adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras providências.

Resolução CNE/CP n0 2, de 15 de junho de 2012, estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental; Lei 17505 -11 de janeiro de 2013, institui a Política Estadual
de Educação Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental e adota outras providências;
Deliberação n° 04/13, normas estaduais para a Educação Ambiental no Sistema Estadual de Ensino
do Parana, com fundamento na Lei Federal n° 9.795/1999, Lei Estadual n° 17.505/201 3 e Resolução
CNE/CPn0 02/2012.

Resolução CNE/CP n° 1, de 30 de maio de 2012, estabelece Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos.

Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril
de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19
de dezembro de 2000; Parecer CEE/CES n° 23/11, inclusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras,
como disciplina nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, bacharelado, tecnologia e
sequenciais de formação específica, em cumprimento ao artigo 3.°, do Decreto Federal n.° 5626, de
22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei Federal n.° 10.436, de 24 de abril de 2002, que
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras; Resolução CEPE n° 56/2015, institui a oferta de
Libras - Língua Brasileira de Sinais como disciplina especial, para os estudantes dos Cursos de
Graduação, na habilitação bacharelado, da Universidade Estadual de Londrina.

Resolução CNE/CP n° 1, de 17 de junho de 2004, institui Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana; Deliberação CEE n° 04/10, dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação CEE/PR n0
04/06, que estabelece normas para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

5. PERFIL ACADËMICO E PROFISSIONAL

Com relação à formação pessoal
• Possuir conhecimento sólido e abrangente na área de atuação, com domínio das técnicas
básicas de utilização de laboratórios e equipamentos necessários para garantir a qualidade dos
serviços prestados e para desenvolver e aplicar novas tecnologias, de modo a ajustar-se à dinâmica
do mercado de trabalho.

Possuir habilidade suficiente em Matemática para compreender conceitos de Química e de
Física, para desenvolver formalismos que unifiquem fatos isolados e modelos quantitativos de
previsão, com o objetivo de compreender modelos probabilísticos teóricos, e de organizar,
descrever, arranjar e interpretar resultados experimentais, inclusive com auxílio de métodos
computacionais.
• Possuir capacidade crítica para analisar de maneira conveniente os seus próprios
conhecimentos; assimilar os novos conhecimentos científicos e/ou tecnológicos e refletir sobre o
comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação e de suas relações com o contexto
cultural, socioeconômico e político.

Saber trabalhar em equipe e ter uma boa compreensão das diversas etapas que compõem
um processo industrial ou uma pesquisa, sendo capaz de planejar, coordenar, executar ou avaliar
atividades relacionadas à Química ou a áreas correlatas.

Ser capaz de exercer atividades profissionais autónomas na área da Química ou em áreas
correlatas.

Ter interesse no auto-aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e capacidade para estudos
extracurriculares individuais ou em grupo, espírito investigativo, criatividade e iniciativa na busca de
soluções para questões individuais e coletivas relacionadas com a Química.

Ter formação humanística que lhe permita exercer plenamente sua cidadania e, enquanto
profissional, respeitar o direito à vida e ao bem-estar dos cidadãos.

Com relação à compreensão da Química
Compreender os conceitos, leis e princípios da Química.

Conhecer as propriedades físicas e químicas principais dos elementos e compostos
químicos que possibilitem entender e prever o seu comportamento físico-químico e aspectos de
reatividade, mecanismos e estabilidade.
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Reconhecer a Química como uma construção humana e compreendendo os aspectos
históricos de sua produção e suas relações com os contextos culturais, socioeconômico e político.

Com relação à busca de informação, comunicação e expressão
• Saber identificar e fazer busca nas fontes de informações relevantes para a Química,
inclusive as disponíveis nas modalidades eletrônica e remota, que possibilitem a contínua
atualização técnica, científica e humanística.

Ler, compreender e interpretar os textos científico-tecnológicos em idioma pátrio e
estrangeiro (especialmente inglês).

Saber interpretar e utilizar as diferentes formas de representação (tabelas, gráficos,
símbolos, expressões, etc.).

Saber comunicar corretamente os projetos e resultados de pesquisa na linguagem científica,
oral e escrita (textos, relatórios, pareceres, "posters", internet, etc.) em idioma pátrio e estrangeiro
(especialmente inglês).

Com relação ao trabalho de investigação científica e produção/controle de qualidade
Saber investigar os processos naturais e tecnológicos, controlar variáveis, identificar

regularidades, interpretar e proceder a previsões.
Saber conduzir análises químicas, físico-químicas e químico-biológicas qualitativas e

quantitativas e a determinação estrutural de compostos por métodos clássicos e instrumentais, bem
como conhecer os princípios básicos de funcionamento dos equipamentos utilizados e as
potencialidades e limitações das diferentes técnicas de análise.

Saber realizar síntese de compostos, incluindo macromoléculas e materiais poliméricos.
Ter noções de classificação e composição de minerais.
Ser capaz de efetuar a purificação de substâncias e materiais; exercendo, planejando e

gerenciando o controle químico da qualidade de matérias-primas e de produtos.
Saber determinar as características físico-químicas de substâncias e sistemas diversos.
Ter noções dos principais processos de preparação de materiais para uso da indústria

química, eletrônica, óptica, biotecnológica e de telecomunicações modernas.
Saber elaborar projetos de pesquisa e de desenvolvimento de métodos, produtos e

aplicações em sua área de atuação.
Possuir conhecimentos básicos do uso de computadores e sua aplicação em Química.

• Possuir conhecimento dos procedimentos e normas de segurança no trabalho, inclusive
para expedir laudos de segurança em laboratórios, indústrias químicas e biotecnológicas.

Possuir conhecimento da utilização de processos de manuseio e descarte de materiais e de
rejeitos, tendo em vista a preservação da qualidade do ambiente.

Saber atuar em laboratório químico e selecionar, comprar e manusear equipamentos e
reagentes.

Com relação à aplicação do conhecimento em Química
Saber realizar avaliação crítica da aplicação do conhecimento em Química tendo em vista o

diagnóstico e o equacionamento de questões sociais e ambientais.
Saber reconhecer os limites éticos envolvidos na pesquisa e na aplicação do conhecimento

científico e tecnológico.
Ter curiosidade intelectual e interesse pela investigação científica e tecnológica, de forma a

utilizar o conhecimento científico e socialmente acumulado na produção de novos conhecimentos.
Ter consciência da importância social da profissão como possibilidade de desenvolvimento

social e coletivo.

Saber identificar e apresentar soluções criativas para problemas relacionados com a
Química ou com áreas correlatas na sua área de atuação.

Ter conhecimentos relativos ao assessoramento, ao desenvolvimento e à implantação de
políticas ambientais.

Saber realizar estudos de viabilidade técnica e económica no campo da Química.
Saber planejar, supervisionar e realizar estudos de caracterização de sistemas de análise.
Possuir conhecimentos relativos ao planejamento e à instalação de laboratórios químicos.
Saber realizar o controle de operações ou processos químicos no âmbito de atividades de

indústria, vendas, marketing, segurança, administração pública e outras nas quais o conhecimento
da Química seja relevante.
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Com relação à profissão
Ter capacidade de disseminar e difundir e/ou utilizar o conhecimento relevante para a

comunidade.

Ter capacidade de vislumbrar possibilidades de ampliação do mercado de trabalho, no
atendimento às necessidades da sociedade, desempenhando outras atividades para cujo sucesso
uma sólida formação universitária seja um importante fator.

Saber adotar os procedimentos necessários de primeiros socorros, nos casos dos acidentes
mais comuns em laboratórios químicos.

Conhecer aspectos relevantes de administração, de organização industrial e de relações
económicas.

Ser capaz de atender às exigências do mundo do trabalho, com visão ética e humanística,
tendo capacidade de vislumbrar possibilidades de ampliação do mesmo, visando atender às
necessidades atuais.

6. OBJETIVOS
6.1 Objetivo Geral

O Curso de Química: Bacharelado e Bacharelado com Atribuição Tecnológica da Universidade
Estadual de Londrina visa a formar o Profissional da Química capaz de elaborar pesquisas básicas
e de desenvolvimento de métodos, produtos e aplicações em sua área de atuação; planejar,
supervisionar e realizar estudos de caracterização de sistemas de análise; realizar análises
químicas, físico químicas e químico-biológicas; exercer, planejar e gerenciar o controle químico da
qualidade de matérias primas e produtos; atuar no controle ambiental de poluentes ou rejeitos
industriais; realizar estudos de viabilidade técnica e técnico-econômica no campo da Química, e
exercer atividades de direção, supervisão, responsabilidade técnica, assistência técnica, consultoria,
assessoria, perícia no âmbito das suas atribuições como proposto na resolução normativa n° 36 de
25/04/74 do Conselho Federal de Química.
O Bacharelado com Opção em Química Tecnológica da Universidade Estadual de Londrina, visa a
formar o Profissional da Química para atuar em todas as atividades mencionadas anteriormente
para o Bacharel e, além destas, atuar: na produção industrial; nos tratamentos prévios e
complementares de produtos e resíduos; na operação, reparos e manutenção de equipamentos e
instalações; na execução de trabalhos técnicos; na condução e controle de operações e processos
industriais; no estudo, elaboração e execução de projetos de processamento e estudo de viabilidade
técnica e técnico-econômica no âmbito das suas atribuições definidas pela resolução normativa n°
36 de 25/04/74 do Conselho Federal de Química.

6.2 Objetivos Específicos

Proporcionar sólida formação básica, possuindo domínio dos conceitos fundamentais da área, com
capacidade de compreender e aplicar os conhecimentos das diversas áreas da Química.

desenvolver, desde o início do curso, atividades técnicas e práticas, de forma integrada e
interdisciplinar;

promover a integração e sedimentação dos conteúdos através da multidisciplinaridade e
interdisciplinaridade;

incentivar a pesquisa em geral como instrumento de qualificação profissional e de educação
continuada, após a obtenção do diploma;

proporcionar ao Bacharel com Opção em Química Tecnológica, conhecimentos específicos
da área industrial visando a sua futura inserção em seu campo de atuação profissional;

promover nos alunos do Bacharelado com Opção em Química Tecnológica, a integração
dos conteúdos básicos da Química com as apiicações tecnológicas de cunho industrial, ambiental
e/ou social;

enfatizar a importância do domínio das técnicas e dos processos químicos e tecnológicos
empregados nas indústrias de transformação;
• valorizar a carreira do profissional da Química com vistas à sua importância na Sociedade
Moderna.
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7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Curso de Química propicia uma relação entre os conhecimentos científicos oferecidos em suas
disciplinas e a prática, na busca do cumprimento do objetivo de formar um Profissional da Química
para atuação em atividades de pesquisas em geral, seja através de Programas de Pós-Graduação
ou aluando em Instituições de pesquisa, bem como para desenvolver as atribuições definidas pela
resolução normativa n° 36 de 25/04/74 do Conselho Federal de Química e de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os Cursos de Química (PARECER N.°: CNE/CES
1.303/2001).
Para a presente reformulação do Projeto Pedagógico foi realizada de acordo com a DCN para o
curso de Bacharelado em Química onde os conteúdos básicos correspondem a, no mínimo, 1200
horas-atividade. Recomenda-se que os conteúdos teóricos e experimentais de química
correspondam, respectivamente, a, no mínimo, 540 e 420 horas-atividade. Ainda de acordo com a
recomendação baseada na DCN a carga horária dedicada aos conteúdos básicos (teóricos e
experimentais) de Matemática e Física não seja inferior a 240 horas-atividade. Também os
conteúdos profissionais, complementares e as atividades extraclasse corresponderão a 50% da
carga horária total do curso.
Como demonstrado por seu histórico, o Curso de Bacharelado em Química vem sofrendo uma série
de reformulações com vistas a atender as necessidades de desenvolvimento e formação. O
profissional da Química, que a Universidade Estadual de Londrina pretende formar, deve ir além da
aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em atividades conceituais; deve criar o novo para
o desenvolvimento da tecnologia e da economia.
Em discussões propiciadas pela Sociedade Brasileira de Química entre os anos de 1998 e 2005 foi
proposto seis eixos mobilizadores para a formação de recursos humanos qualificados na área de
Química, o estímulo ao empreendedorismo e à interdisciplinaridade, a desconcentração regional e
o combate à endogenia e a aproximação proativa da academia com a atividade económica. De tal
modo, no Projeto Pedagógico proposto as disciplinas e seus conteúdos apresentados procuram
contemplar os seis eixos mobilizadores proposto1.
No Projeto Pedagógico, como construído até então, pode ser observada uma visão unitária, o que
promove a indissociabilidade das relações entre a teoria e a prática, que se apresenta de forma
clara, mais especificamente no PPC do Bacharelado em Química, objeto desta reformulação. De
acordo com Zucco e colaboradores:

"Os currículos vigentes estão transbordando de conteúdos informativos em flagrante
prejuízo aos formativos, fazendo com que o estudante saia dos cursos de
graduação com "conhecimentos" já desatualizados e não suficientes para uma ação
iníeraiiva e responsável na sociedade, seja como profissional, seja como cidadão
Diante dessa constatação, advoga-se a necessidade de criar um novo modelo de
curso superior, que privilegie o papel e a importância do estudante no processo da
aprendizagem, em que o papel do professor, de "ensinar coisas e soluções", passe
a ser "ensinar o estudante a aprender coisas e soluções". Mas como materializar
este "ensinar a aprender"?"

Assim, é efetiva uma educação que ofereça condições de aprendizagem em assuntos de
incertezas, desenvolvimento de vários letramentos, questionamento da informação, autonomia
para resolução de problemas complexos, coexistência com a diversidade, trabalho em grupo,
participação ativa nas redes e compartilhamento de afazeres. Deste modo, prevendo um papel
mais ativo do estudante no processo da aprendizagem conteúdos e metodologias ativas de
aprendizagem3.4.
De acordo com Zucco5:

"Os problemas que dificultam o oferecimento do ensino de qualidade aos graduandos
devem ser discutidos pêlos professores, alunos, administrações institucionais e
segmentos da sociedade organizada, e os encaminhamentos resultantes devem ser
abraçados por todos, indistintamente. Atos individualizados e isolados não serão
suficientemente responsáveis para reverter a inércia que toma conta da maioria dos
cursos."

Desta forma, para um processo ensino-aprendizagem mais efetivo para o Curso de Química deve
ser baseada pela discussão com os docentes em Workshops e Rodas de Conversa, bem como a
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Semana Pedagógica do Curso e ainda uma avaliação continuada dos estudantes a ser realizada
pelo Colegiada e Núcleo Docente Estruturante.
Fatores que influenciam na formação integrada do aluno podem ser destacados no PPC, através
dos objetivos do curso e do Perfil e Competências do aluno e da organização curricular, respeitando
a DCN do Curso de Bacharelado em Química.
Com o Curso de Bacharelado em Química reformulado, como agora se apresenta, a indissociação
entre prática e teoria vai além e deverá encontrar na formação do futuro Bacharel, o profissional
capaz de desenvolver com maior amplitude atividades específicas de formação. Apesar de oferecer
ao aluno a opção tanto por uma formação aplicada como por uma formação académica, a
reformulação foi planejada de forma a possibilitar o acesso do profissional formado a ambas as
carreiras. Assim, a formação básica continuará garantindo ao Bacharel em Química, o trânsito
profissional quer seja por uma carreira aplicada ou por uma carreira junto às universidades ou
instituições de pesquisa.
Como pode ser observado no PP do Bacharelado prévio e naquele a ser implantado, as disciplinas
teóricas e práticas ocorrem sempre associadas, devendo ser dado destaque aos conteúdos
selecionados, que se mesclam entre teoria e prática.
E interessante destacar que a Política Institucional de Formação do Profissional, deve atender às
peculiaridades do curso, valorizando a investigação científica como instrumento de mediação nas
análises teórico-práticas do processo de formação.
Além das atividades pedagógicas, os alunos do Curso de Bacharelado em Química são incentivados
a realizar atividades académicas complementares e extensionistas, bem como de pesquisa em
regime de estágio de Iniciação Científica ou como atividades relacionadas ao Trabalho de Conclusão
de Curso, atividades estas que que consideramos indissociáveis do ensino e fundamentais na
formação do profissional pleno1.
Desta forma, o PPC do Curso de Bacharelado em Química busca continuamente a adequação de
atividades teóricas e práticas em consonância com a Política Institucional de formação do
profissional.

1. C. Zucco, F. B. T. Pessine e J. B. de Andrade, "Diretrizes Curriculares para os cursos de
Química", Química Nova, 22(3), 1999, 454-461.

2. C. Zucco, "A Graduação em Química: um novo Químico para uma nova era", Química
Nova, 28, Suplemento, 2005, S11-S13.

3. L. Bacich e J. Moran (Org.) Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma
abordagem téorico-prática, 1a. Edição, Porto Alegre: Penso, 2018.

4. B. Delbach, "Metodologias Ativas no Ensino Superior: O Protagonismo do Aluno", 1a.
Edição, Porto Alegre: Penso, 2020.

5. C. Zucco, "Graduação em química: avaliação, perspectivas e desafios", Química Nova, 30
(6), 2007, 1429-1434.
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8. SISTEMA ACADÉMICO

a) Sistema Académico escolhido

D Seriado Anual

D Crédito Semestral

IS! Crédito Anual

b) Exame Final

Sim

D Não

c) Se a escolha do Sistema Académico for Seriado Anual e contemple a possibilidade de
Dependência (DA, DP, dependência no contraturno), explicitar as regras.

9
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9. MATRIZ CURRICULAR e CATEGORIZAÇÀO DAS ATIVIDADES ACADËMICAS

9.1 Matriz Curricular

1^ Ano
CRÉDITO ANUAL

Código Disciplina/Módulo Oferta*

Carga Horária

Teor. Prat. TP PCC CH/EAD Total

Pré-
requisisto

2QUI135 QUÍMICA GERAL
EXPERIMENTAL I 1S o 45 o o o 45

2QUI136 FUNDAMENTOS DE
QUÍMICA INORGÂNICA 13 60 o o o o 60

2QUI137 FUNDAMENTOS DE
FiSICO-QUÍMICA 1S 60 o o o o 60

2QUI138 INICIAÇÃO Â PESQUISA EM
QUÍMICA 1S o 15 o o 15 30

2FIS076 FÍSICA l 1S 45 o o o 15 60

2MAT119 CÁLCULO l 1S 60 o o o o 60

2QUI139 QUÍMICA GERAL
EXPERIMENTAL II 2S o 45 o o o 45

2QUI140 FUNDAMENTOS DE
QUÍMICA ANALÍTICA 2S 45 o o o o 45

2QUI141 FUNDAMENTOS DE
QUÍMICA ORGÂNICA 2S 30 o o o o 30

2QU 1142 QUÍMICA INORGÂNICA l 23 45 o o o o 45

2FIS077 FÍSICA l 2S 45 o o o 15 60

2MAT120 CÁLCULO II 2S 60 o o o o 60

ATIVIDADES DE
EXTENSÃO A o 75 o j o o 75

*A= Anual; 1S = 1° Semestre; 2S = 2° Semestre.

s
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2° Ano
CRÉDITO ANUAL

Código Disciplina/Módulo Oferta*

Carga Horária

Tear. Prat. TP PCC CH/EAD Total

Pré-
requis isto

2QUI143 QUÍMICA ANALÍTICA l 1S 30 o o o o 30

2QU 1144 QUÍMICA ORGÂNICA l 1S 60 o o o o 60

2QUI145 FÍSICO-QUÍMICA I 1S 45 o o o 15 60

2QUI146 QUÍMICA INORGÂNICA l 1S 45 o o o o 45

2QUI147 QUÍMICA ANALÍTICA
EXPERIMENTAL I 1S o 45 o o o 45

2QUI148 QUÍMICA ORGÂNICA
EXPERIMENTAL I 1S o 30 o o o 30

2QUI149 QUÍMICA INORGÂNICA
EXPERIMENTAL I 1S o 30 o o o 30

2FIS078 FÍSICA l 1S 45 o o o 15 60

2MAT121 ALGEBRA LINEAR 1S 60 o o o o 60

2GE0009 MINERALOGIA 2S 30 15 o o 15 60

2QUI150 QUÍMICA ANALÍTICA l 23 30 o o o o 30

2QUI151 QUÍMICA ORGÂNICA l 2S 60 o o o o 60

2QUI152 FÍSICO-QUÍMICA I 2S 45 o o o 15 60

2QU 1153 QUÍMICA ANALÍTICA
EXPERIMENTAL II 2S o 45 o o o 45

2QUI154 QUÍMICA ORGÂNICA
EXPERIMENTAL II 2S o 30 o o o 30

2FIS079 FÍSICA EXPERIMENTAL 2S o 45 o o 15 60

2MAT122 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 2S 60 o o o o 6Q

2CIV006 DESENHO TÉCNICO 2S 30 30 o o o 60

ATIVIDADES DE
EXTENSÃO A o 75 o o o 75

*A= Anual; 13=1° Semestre; 2S = 2° Semestre.
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3^ Ano
CRÉDITO ANUAL

Código Disciplina/Módulo Oferta*

Carga Horária

Teor. Prat. TF PCC CH/EAD Total

Pré-

requisisto

2QUI155 QUÍMICA AMBIENTAL 1S 45 o o o 15 60

2QUI156 QUÍMICA INORGÂNICA l 1S 45 o o o o 45

2QU 1157 FÍSICO-QUÍMICA I 1S 45 o o o 15 60

2QU 1158 MÉTODOS
ESPECTROANALÍTICOS 1S 45 45 o o o 90

2QU 1159 OPERAÇÕES UNITÁRIAS 1S 60 o o o o 60

2QU 1160 QUÍMICA TECNOLÓGICA
INORGÂNICA 1S 60 o o o o 60

2BIQ009 BIOQUÍMICA 1S 60 o o o o 60

2STA009 ESTATÍSTICA 1S 30 30 o o o 60

2QUI161 FÍSICO-QUÍMICA IV 2S 45 o o o 15 60

2QUI162 MÉTODOS
ELETROANALÍTICOS 2S 30 15 o o o 45

2QUI163 MÉTODOS DE SEPARAÇÃO | 2S 30 15 o o o 45

2QU 1164

DETERMINAÇÃO
ESTRUTURAL DE

SUBSTÂNCIAS
ORGÂNICAS

2S 30 30 o o 15 75

2QUI165 QUÍMICA DO ESTADO
SÓLIDO 2S 75 o o o o 75

2QUI166 QUÍMICA INORGÂNICA IV 2S 30 o o o o 30

2QUI167 QUÍMICA INORGÂNICA
EXPERIMENTAL II

2S o 30 o o o 30

2QUI168 TRATAMENTO DE
RESÍDUOS 2S o o o o 30 30

2QU 1169 QUÍMICA TECNOLÓGICA
ORGÂNICA 2S 60 o o o o 60

ATIVIDADES DE
EXTENSÃO A o 90 o o o 90

*A= Anual; 1S = 1° Semestre; 2S = 2° Semestre.
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4^ Ano
CRÉDITO ANUAL

Código Disciplina/Módulo

I

Oferta*

Carga Horária

Tear. Prat. TF FCC CH/EAD Total

Pré-requisisto

2QUI170 FÍSICO-QUÍMICA
EXPERIMENTAL 1S o 90 o o o 90

2QUI171 QUÍMICA ORGÂNICA III 1S 60 o o o o 60

2QU 1172 QUÍMICA ORGÂNICA
EXPERIMENTAL III 1S o 15 o o 15 30

2QUI173 ESPECTROSCOPIA
MOLECULAR 13 30 o o o 30

2QU 1174 CICLO DE SEMINÁRIOS 1S o o o o 30 30

2QUI175 NORMAS TÉCNICAS E
LEGISLAÇÃO 1S o o o o 30 30

2TCC308

I

TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO

(QUI)
A o 120 o o o 120

Ter sido
aprovado
ern pelo
menos

1200 horas
em

atividades
académicas

ATIVIDADES DE
EXTENSÃO A o 90 o o o 90

*A= Anual; 1S= 1° Semestre; 2S = 2° Semestre.
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9.2 Resumo das atividades académicas

RESUMO DAS ATIVIDADES ACADËMICAS

ATIVIDADE ACADÉMICA CARGA HORÁRIA TOTAL

Disciplinas/ Módulos (obrigatórias) 2700

Disciplinas / Módulos (optativas)

Estágio

TCC 120

AAC 60

AEX Indicadas 165

AEX Livres 165

TOTAL I 3210

9.3 Descrição das Atividades Académicas

9.3.1 Creditação Curricular

Lei n. 13.005/2014 que aprovou o Plano Nacional de Educação, que assegura, na estratégia 12.7,
uma parte do total de carga horária dos cursos de graduação para Atividades Académicas de
Extensão;

Resolução CNE/CES n.07 de 18 de dezembro de 2018;

Trâmite de regulamentação interna - ainda em andamento.

9.3.2 Atividade Académica Complementar (AAC)

Critérios de Aproveitamento de Atividades Académicas Complementares (AAC)
Os alunos do curso de graduação em Química (ambas habilitações) devem cumprir 60 horas de
AAC;
Serão consideradas apenas as atividades realizadas na vigência de matrícula no curso de graduação
em Química desta Universidade (com exceção nos casos disciplinas de graduação ou pós-
graduação cursadas em período anterior aproveitadas como disciplinas especiais (o aluno deve
solicitar o aproveitamento de estudos);
As categorias de atividades que podem ser consideradas AAC (de acordo com as resoluções
CEPE/CA n° 056/2013 e CEPE/CA n° 0284/2009, que regulamentam as habilitações do curso), são:
Monitorias académicas;

Projetos de ensino, pesquisa, extensão e programa de formação complementar
Disciplinas eletivas ou especiais;
Cursos de extensão;

9L.
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Eventos;
Estágios curriculares não-obrigatórios.

As horas requeridas como AAC serão computadas após análise e aprovação do Colegiada do Curso
de Química conforme os seguintes critérios e limites:

l. Monitoria Académica
Máximo de carga horária total que será aceito como AAC: 10 horas.

•^ O aluno deverá ter atuado como monitor.

II. Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e Programa de Formação Complementar
Máximo de carga horária total que será aceito como AAC: 20 horas, independentemente da
categoria do projeto ou programa.

^ A participação do aluno em Projetos de Ensino, Pesquisa Extensão ou em Programas de
Formação Complementar, desde que cadastrados nas respectivas Pró-Reitorias.

III. Disciplinas Eletivas ou Especiais
Máximo de carga horária total que será aceito como AAC: carga horária da disciplina

^ As disciplinas especiais não devem repetir conteúdo de atividades académicas
obrigatórias.

i/ O aluno deverá ter sido aprovado na disciplina eletiva/especial.
^ Para o aproveitamento de disciplina cursada em outra Instituição de Ensino Superior, além

do Histórico Escolar, deverá ser apresentado uma cópia do programa da disciplina.

IV. Cursos de Extensão
Máximo de carga horária total que será aceito como AAC: 20 horas.

•' Serão aceitos curso de extensão que representem contribuição relevante ao conjunto de
^ conhecimentos, habilidades e atitudes estabelecidas pêlos Projetos Pedagógicos do curso

de graduação em Química, incluindo cursos de línguas estrangeiras, em qualquer nível,
desde que desenvolvidos durante a vigência da matrícula no curso.

^ Será considerada até 50% da carga horária total de cursos semi-presenciais ou à distância,
na modalidade online.

^ A carga horária máxima aceita será de até 20 horas para cada atividade de curso de
extensão.

V. Eventos
Máximo de carga horária total que será aceito como AAC: 20 horas.

^ Para o aceite, o evento deve estar relacionado a assuntos da área de Química, a
atividades académicas ou que venham a contribuir para o seu conhecimento geral, cultura
ou informação.

^ O discente pode ter participado como ouvinte, como apresentador (palestra/trabalhos) ou
na organização do evento. A carga horária máxima por evento (15 horas), será computada
uma única vez para um mesmo evento.

VI. Estágio Curricular Não-Obrigatório
Máximo de carga horária total que será aceito como AAC: 20 horas.

^ O discente poderá solicitar que o estágio curricular não-obrigatório ao qual está vinculado,
tramitado e deferido pela Universidade, seja aproveitado como Atividade Académica
Complementar.

9.3.3 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

a) 0 Trabalho de Conclusão do Curso de Bacharelado Química (TCC) é um trabalho descritivo
de atividades científicas, redigido e impresso, elaborado individualmente pelo estudante formando
no curso de graduação em Química, sob orientação de um docente da UEL, com titulação mínima
de Especialização, respeitada a sua área de atuação;

SSL
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b) O Regulamento de TCC será objeto de deliberação específica e terá como pré-requisito que
o discente tenha sido aprovado em pelo menos 1200 horas de atividades académicas;
c) São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso:

possibilitar o aprofundamento de temas abordados ao longo do curso, integrando os
conteúdos teórico-práticos e atividades, desenvolvidos nas diversas atividades académicas;

possibilitar ao estudante o desenvolvimento de uma atividade investigativa, buscando a
resolução de problemas relacionados à prática profissional;

capacitar o estudante para a elaboração e apresentação de trabalho científico escrito;
preparar o estudante para a continuidade de seus estudos e de sua formação em nível de

pós-graduação;
preparar o estudante para o desenvolvimento de atividades no mercado de trabalho.

d) 0 TCC poderá ser realizado a partir do 4°. Ano do Curso
e) O TCC será considerado atividade académica essencial;
f) Consta o seguinte regulamento para o TCC:

10. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO

Diferentes recursos didáticos podem ser utilizados para favorecer a participação mais ativa
do discente, de maneira a formar um profissional reflexivo sobre sua ação. A metodologia e as
estratégias de ensino são desenvolvidas em suas dimensões conceituais e experimentais que
devem ser direcionadas para a garantia das competências exigidas para o exercício da profissão.
Propõe-se um ensino problematizado e contextualizado, que assegure a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão. Além disso, a integração permanente entre teorias, fenómenos (e
práticas) e linguagem química é ressaltada como eixo articulador da produção do conhecimento,
favorecendo atividades de laboratório com adequada integração entre teoria e prática. Assim, de
modo geral, os docentes organizam os conhecimentos a serem ensinados por meio de aulas
expositivas de modo a favorecer atividades dialógicas e reflexivas. Podem ainda utilizar atividades
tais como seminários ou ainda se apoiar na perspectiva da aprendizagem colaborativa. Outra
abordagem favorecida no curso de Química refere-se às aulas experimentais que favorecem o
desenvolvimento de habilidades cognitivo-linguísticas tais como observar, descrever, modelar,
explicar e prever. Estas atividades envolvem não somente a elaboração de relatórios técnicos, mas
o uso de objetos de aprendizagem informatizados tais como softwares, aplicativos entre outros.

Com relação a verificação da aprendizagem dos discentes matriculados no curso de
Bacharelado em Química com atribuição tecnológica, serão seguidas as normas previstas no
Resolução CEPE 086/2018, ou suas posteriores atualizações, podendo adotar desde avaliações
escritas como trabalhos, relatórios, seminários entre outros, considerando as perspectivas adotadas
em cada componente curricular da estrutura favorecendo a argumentação, ao posicionamento
crítico, a profundidade do conhecimento disciplinar, o trabalho coletivo e a criatividade.

As diferentes avaliações de aprendizagem empregadas pêlos docentes deverão estar
especificadas no Programa da Disciplina a ser apresentado ao Colegiada dos Cursos de Química
pelo docente responsável e as regras de avaliação do estudante a ser realizada pelo professor, que
deverá ser expressa por meio de notas, variáveis de zero (0) a dez (10), conforme o Regimento
Geral da UEL (Art.56). Ao final de cada período letivo será atribuída ao estudante, em cada
Disciplina/Módulo ou atividade académica, uma nota final, resultante de média de no mínimo duas
(2) avaliações (no caso de atividades semestrais) ou quatro (4) no caso de atividades anuais,
realizadas durante o período letivo, independentemente da carga horária da mesma.

Considerar-se-á aprovado na atividade académica o estudante que obtiver média final igual
ou superior a seis (6,0) e frequência de, no mínimo, setenta e cinco por cento (75%) da carga horária
prevista.

Sendo vedado o abono de falta (Art. 60 Regimento Geral da UEL) e considerar-se-á
aprovado nas disciplinas especiais o estudante que obtiver média final igual ou superior a seis (6,0)
e frequência de, no mínimo, setenta e cinco por cento (75%) da carga horária prevista

O estudante terá direito a Exame Final nas disciplinas/módulos quando obtiver média parcial
igual ou superior a 3,0 (três) e inferior a 6,0 (seis) e frequência mínima de 75%.

It
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O Exame Final será realizado em data a ser definida pelo professor da disciplina/módulo
durante o período determinado pelo calendário académico disponibilizado pela PROGRAD. Será
aprovado, após a realização do Exame Final, o estudante com média igual ou superior a 6,0 (seis),
extraída aritmeticamente entre a média parcial e a média do exame respectivo. Em caso de não
comparecimento ao Exame Final, a nota respectiva a ser atribuída ao estudante é 0,0 (zero). Está
vedada a participação no Exame Final ao estudante que tiver média parcial na disciplina/módulo
inferior a 3,0 (três) ou que não cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às
atividades. A reprovação do estudante por nota na atividade académica, após a realização do Exame
Final, ocorre se ele não atingir média final igual ou superior a 6,0 (seis), extraída aritmeticamente
entre a média parcial e a nota do exame respectivo.

Sendo o Sistema de Crédito Anual adotado para o curso de Bacharelado em Química, o
estudante será considerado de determinada semestre quando tiver realizado, no mínimo, 80% da
carga horária dos semestres anteriores (Resolução CEPE 086/2010, Art.4). O estudante poderá
optar por quais atividades académicas a cursar, observando a exigência do pré-requisito, quando
houver.

I

11. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ

a) Transposição imediata dos estudantes vinculados ao PPC
anterior

i—E
|_| sim não

b) Data maxima de oferta regular do currículo vigente: 2024

i

Atividades Académicas do
Currícuio Vigente Atividades Académicas do Curriculo Proposto

Código Carga Horária Nome da atividade académica Carga
Horária

5CIV005
2BIQ005

60
90

DESENHO TÉCNICO
BIOQUÍMICA

60
60

2EMA013 60 ESTATÍSTICA 60
2FIS053 60 FÍSICA 60
2FIS054 60 FÍSICA II 60
2FIS055 60 FiSiCA I 60
2FIS056 60 FÍSICA EXPERIMENTAL 60
2GE0006 60 MINERALOGIA 60
2MAT045 60 CÁLCULO l 60
2MAT046 60 CALCULO! 60
2MAT047 60 ALGEBRA LINEAR 60
2MAT048 60 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 60
2QU1082 60 QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL l 45
2QU1083 30 INICIAÇÃO A PESQUISA EM QUÍMICA 30
2QU1085 60 QUÍMICA ORGÂNICA 60
2QU1086 60 QUÍMICA ORGÂNICA l 60
2QUI128 60 QUÍMICA ORGÂNICA 60
2QU1088 60 FÍSICO-QUÍMICA l 60
2QU1089 60 FISICQ-QUIMICAI 60
2QUI091 60 QUÍMICA ANALÍTICA 1/ QUÍMICA ANALÍTICA l 30/30
2QU1092 120 QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL l 45/45

g»
'•V
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2QU1093 60 FÍSICO-QUÍMICA 60
2QU1094 60 FÍSICO-QUÍMICA IV 60
2QU1096 45 MÉTODOS ELETROANALITICOS 45
2QU1099 75 DETERMINAÇÃO ESTRUTURAL DE SUBSTANCIAS

ORGÂNICAS
75

2QUI100 90 QUÍMICA DO ESTADO SOLIDO 75
2QUI103 90 FiSICO-QUiMICA EXPERIMENTAL 90
2QUI106 60 OPERAÇÕES UNITÁRIAS 60
2QUI109 60 QUÍMICA TECNOLÓGICA ORGÂNICA 60
2QUI110 30 NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO 30
2QUI111 60 ESPECTROSCOPIA MOLECULAR 30
2QUI118 60 QUÍMICA AMBIENTAL 60
2QUI119 60 TRATAMENTO DE RESÍDUOS 30
2QU 1122 45 QUÍMICA INORGÂNICA l 45
2QUI123 45 QUÍMICA INORGÂNICA l 45
2QUI124 30 QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 30
2QUI125 45 QUÍMICA INORGÂNICA 45
2QUI126 30 QUÍMICA INORGÂNICA IV 30
2QUI127 30 QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL l 30
2QUI129 60 QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL 1/ QUÍMICA

ORGÂNICA EXPERIMENTAL II
30/30

2QUI130 30 QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL l 30
2QUI131/
2QUI132

45/
40

QUÍMICA TECNOLÓGICA INORGÂNICA 60

!
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12. EXPLICITAÇÃO DAS AÇÕES E/OU PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DO PPC

A Auto avaliação deverá ser anual e tem como objetivo o autoconhecimento da realidade do Curso
de Química: Bacharelado e Bacharelado com Atribuição Tecnológica para promover, de forma
continuada, melhorias na qualidade académica possibilitando que se cumpra o papel da
Universidade na formação do futuro egresso do Curso de Química.
Serão elaborados questionários a fim de realizar a adequada avaliação do corpo discente, avaliação
do corpo docente, avaliação do corpo técnico-administrativo, da gestão académica e administrativa,
avaliação do egresso, de desenvolvimento de disciplinas/atividades curriculares, de maneira objetiva
utilizando plataformas digitais. Ainda serão analisadas as taxas de evasão, inserção dos egressos
no mundo do trabalho e nos programas de pós-graduação, participação discente em projetos de
ensino, pesquisa, extensão e integrados, produção científica de estudantes, entre outros.
Os resultados do processo de avaliação são divulgados durante a Semana Pedagógica do Curso
(docentes) e Semana de Química (docentes e discentes). O Núcleo Docente Estruturante do Curso
de Química (NDE) utilizará os dados das avaliações para elaborar propostas e projetos de melhorias.
A formação continuada do corpo docente será incentivada de maneira a ofertar cursos de
atualização de metodologias voltadas ao Ensino Superior.

ANEXO 1 - EMENTÁRIO DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS

2QUI135 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL l (1° ano/1° semestre/45P)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química S sim D não sim D não

D sim Q não L] sim não

D sim D não sim D não

sim Q não sim não

D sim D não sim E] não

sim D não sim D não

Modalidade curricular: g] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Execução de experimentos que ilustram técnicas e conceitos básicos de Química.

Forma de desenvolvimento da atividade
[S] Disciplina D Módulo D Estágio D internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

SL.
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Contribuição ao perfil do egresso
A disciplina apresenta experimentos envolvendo os conceitos de: - Estequiometria: cálculos e fórmulas
(equações químicas, massa molecular, mói, fórmulas mínimas), balanceamento de reações químicas, reagentes
limitantes e rendimento de reações; - Soluções: processo de dissolução, propriedades gerais das soluções
aquosas, soluções saturadas, solubilidade e expressões de concentração; - Reações químicas em solução:
precipitação, ácido-base, oxirredução.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à
distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QUI136 - FUNDAMENTOS DE QUÍMICA INORGÂNICA (1^Ano/1^ Semestre/GOT)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química ^ sim D não E sim Q não

sim não sim F] não

sim não sim não

D sim não D sim não

sim não sim não

Q sim D não sim Q não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Propriedades e composição da matéria. Reações químicas. Estequiometria. Estrutura atómica e Tabela
periódica. Ligações químicas. Estrutura Molecular.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Esta disciplina irá apresentar ao aluno os conceitos básicos de química inorgânica para posterior desenvolvimento
deles no decorrer do curso.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

^
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2QUI137 - FUNDAMENTOS DE FÍSICO-QUÍMICA (1° Ano/1° Semestre/GOT)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim D não S sim D não

D sim Q não D sim D não

sim não sim não

D sim Q não D sim D não

L] sim Q não Q sim Q não

D sim não sim não

Modalidade curricular: ^| Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Gases, Líquidos e Sólidos. Soluções. Cinética Química e radioatividade. Termodinâmica química. Eletroquímica.

Forma de desenvoivimento da atividade
^ Disciplina D Módulo D Estágio D Internato Q TCC Q PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Esta disciplina irá apresentar ao aluno os conceitos básicos de físico-química para posterior desenvolvimento deles
no decorrer do curso.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QUI138 - INICIAÇÃO À PESQUISA EM QUÍMICA (1° Ano/1° Semestre/15P e 15 CH/EAD)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química S sim D não ^] sim d não

sim não sim D não

D sim [_] não sim não

D sim não a sim d não

sim não sim a não

D sim não l D sim não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória [_] Optativa
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Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Orientação sobre pesquisas de campo, bibliográfica e experimental

Forma de desenvolvimento da atividade
K] Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Importância da pesquisa científica, sociedades representativas e órgãos de fomento. Currículo Lattes. Concepção
e estruturação de trabalhos científicos. Fontes de pesquisa. Bases de dados. Pesquisas bibliográficas. Índice de
impacto. Referências bibliográficas. Normas ABNT de referenciação. Levantamento bibliográfico. Forma de
apresentação de painéis, elaboração de relatórios, projetos de pesquisa e seminário sobre temas pesquisados.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Disciplina a ser desenvolvida em sala de aula com aulas teóricas com apoio de atividades remotas. Pesquisas
em plataformas digitais, cadastro no Orcid/cv lattes; Consulta patente; ética na vida profissional; plágio; Pesquisa
bibliográfica; Normatização de trabalhos científicos; Divulgação científica.

2QUI139 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL II (1° Ano/2° Semestre /45P)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim D não |g] sim não

sim D não Fi sim não

D sim D não D sim Q não

sim D não D sim não

sim D não L] sim não

D sim Q não | D sim não

Modalidade curricular: S Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* 1^] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Execução de experimentos que ilustram técnicas e conceitos básicos de Química.

Forma de desenvolvimento da atividade
13 Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Esta disciplina irá apresentar ao aluno os conceitos básicos de química geral para posterior desenvolvimento deles
no decorrer do curso, através de experimentos envolvendo conceitos.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
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2QUÍ140 - FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ANALÍTICA (1° Ano/2° Semestre /45T)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química ^ sim Q não sim não

sim não D sim [_] não

sim não D sim D não

D sim D não

D sim Q não

D sim D não

D sim Q não

L

sim não sim não

Modalidade curricular: E] Obrigatória Q Optativa I

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* i^| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Equilíbrio químico; Equilíbrio ácido base; equilíbrio de solubilidade, equilíbrio de complexação.

Forma de desenvolvimento da atividade
S Disciplina D Módulo D Estágio D Internato Q TCC ü] PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Estudos dos conceitos básicos envolvendo Equilíbrio Químico e lônico para posterior desenvolvimento deles no
decorrer do curso.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvoivimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QUI141 - FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA (1^ Ano/2° Semestre /30T)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim a não S sim D não

D sim Q não D sim Q não

D sim D não D sim D não

D sim D não D sim Q não

D sim D não D sim D não

D sim D não | Q sim D não

L'Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

t
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Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* Q não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Representação estrutural dos compostos de carbono (Fórmulas estruturais, Cargas formais, Estruturas de
Ressonância); Classificação do carbono e das cadeias carbónicas; Isomeria constitucional; Geometria molecular
e dos átomos nas moléculas; Teorias estruturais clássica e modernas; Hibridação de orbitais atómicos; Grupos
funcionais orgânicos. Nomenclatura de compostos orgânicos. Polaridade; Relação entre a estrutura e as
propriedades físicas dos compostos orgânicos.
Forma de desenvolvimento da atividade
S Disciplina D Módulo D Estágio Internato U TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Essa disciplina irá propiciar o conhecimento de conceitos e princípios químicos básicos, especificamente aqueles
relacionados à estrutura e à reatividade de compostos de carbono, sobretudo, aqueles que envolvem a
representação e interpretação das estruturas orgânicas. Os temas que serão desenvolvidos deverão possibilitar
que o aluno relacione tais princípios a fenómenos cotidianos e que acontecem no ambiente em que vivemos.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QUI142-QUÍMICA INORGÂNICA l (1°Ano/2°Semestre/45T)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química [3 sim não S sim não

D sim não sim D não

D sim D não sim não

D sim D não sim não

D sim Q não D sim não

D sim Q não | Q sim não

Modalidade curricular: S Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Funções inorgânicas. Propriedades físicas e químicas do hidrogénio e dos elementos do bloco s.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Permitir ao aluno diferenciar compostos químicos segundo as funções inorgânicas. A partir dos conteúdos
abordados na disciplina, promover no aluno o conhecimento das propriedades químicas, métodos de obtenção e
aplicações do hidrogénio e dos elementos do bloco s, e de seus principais compostos.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

WÍ.
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2QUI143 - QUÍMICA ANALÍTICA l (2° Ano/1° Semestre/SOT)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química ^ sim Q não sim D não

D sim D não D sim Q não

D sim D não D sim D não

D sim não sim D não

D sim D não D sim D não

D sim D não | D sim D não

Modalidade curricular: S Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* S não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Introdução à análise qualitativa; Marcha analítica de separação, classificação e reconhecimento de cations e
ânions; Aplicação dos conceitos de equilíbrio à química analítica; Técnicas de análise.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Apresentar os fundamentos teóricos da análise química, visando proporcionar ao aluno conhecimentos básicos
que lhe permitirão escolher e utilizar a metodologia mais adequada à solução de problemas analíticos em geral.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
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2QUI147 - QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL l (2° Ano/1^ Semestre/45P)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química ^ sim D não S sim D não

sim D não D sim D não

sim D não D sim Q não

D sim D não D sim D não

sim não L_l sim não

sim D não l D sim D não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Técnicas de análise. Classificação, separação e reconhecimento de cations e ânions.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio Q Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Apresentar os fundamentos experimentais da análise química, visando proporcionar ao aluno conhecimentos
básicos que lhe permitirão escolher e utilizar a metodologia mais adequada à solução de problemas analíticos em
geral.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
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2QUÍ148 - QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL l (2° Ano/1° Semestre/SOP)

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento quanto:

ao mérito à carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
Departamento de Química sim D não l sim D não

Q sim Q não D sim D não

D sim D não Q sim D não

sim não sim D não

D sim Q não D sim D não

D sim D não ID sim Q não

Modalidade curricular: \^ Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* \^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Polaridade e Solubilidade das substâncias orgânicas. Acidez e basicidade das substâncias orgânicas e
indicadores orgânicos. Determinação das propriedades físicas. Purificação das substâncias orgânicas. Extração
dos compostos orgânicos. Identificação dos grupos funcionais. Estereoquímica
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Essa disciplina irá contribuir para desenvolvimento de habilidades experimentais, como também, de comunicação
de resultados na linguagem científica, de forma oral e escrita, fornecendo recursos para que o egresso se torne
hábil para disseminar e difundir

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

9
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2QUI144-QUÍMICA ORGÂNICA I (2° Ano/1 ° Semestre/60T)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim não ^ sim D não

sim D não D sim [_] não

D sim Q não Q sim Q não

D sim não D sim não

sim Q não D sim Q não

D sim D não | Q sim D não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória U Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* |gl não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Estereoquímica - conformações e estereoisomeria. Deslocalização eletrônica. Aspectos gerais das reações
iônicas e mecanismos. Reações de transferência de protons. Reações de substituição e de eliminação em
sistemas saturados; Reações de epóxidos.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato L] TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Essa disciplina irá propiciar o conhecimento de conceitos e princípios químicos básicos, especificamente aqueles
relacionados à estrutura e à reatividade de compostos de carbono. Os temas que serão desenvolvidos deverão
possibilitar ao aluno empregar e interpretar recursos da linguagem científica para descrição da estrutura e dos
processos de transformação química e a compreender/interpretar fenómenos químicos observados no campo do
trabalho, nas atividades de pesquisa e no ambiente em que vivemos.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
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2QUI145 - FÍSICO-QUÍMICA I (2°Ano/1°Semestre/45Te 15CH/EAD)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química ^ sim D não ^ sim D não

sim Q não D sim D não

D sim não Q sim Q não

D sim D não [J sim D não

sim Q não D sim Q não

sim D não l D sim [_| não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n0 03/09):
sim* U não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Gases ideal e Real. Termodinâmica, 1a., 2a. e 3a. leis. Equilíbrio químico. Misturas simples. Diagramas de 1, 2 e
3 componentes.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Será incentivado ao aluno o aprendizado das propriedades e características dos Gases Ideais e Reais, bem como
os conceitos de Termodinâmica, Equilíbrio Químico, Estados da Matéria e Diagramas de fases.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Disciplina a ser desenvolvida em sala de aula com aulas teóricas com apoio de atividades remotas. Alguns
conteúdos podem ser tratados antecipadamente por via remota, de modo a alavancar e otimizar a aprendizagem.
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2QUI146 - QUÍMICA INORGÂNICA II (2° Ano/1 ° Semestre//45T)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química ^ sim D não ^ sim Q não

D sim não D sim D não

D sim não sim D não

UsÏrn" não D sim D não

sim não sim D não

D sim Q não sim D não

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* K] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Propriedades físicas e químicas dos elementos do bloco p e dos metais de transição.

Forma de desenvolvimento da atividade
^ Disciplina [_| Módulo D Estágio D Internato Q TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Promover o entendimento a respeito das propriedades químicas, métodos de obtenção e aplicações dos elementos
do bloco pede seus principais compostos.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
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2QUI149 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL l (2° Ano/1° Semestre//30P)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim Q não ^ sim D não

D sim D não D sim D não

D sim D não D sim D não

D sim D não D sim Q não

D sim Q não D sim D não

D sim D não | D sim D não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Propriedades físicas e químicas de oxidas, ácidos, bases e sais. Química dos elementos representativos e seus
compostos. Química dos metais de transição.
Forma de desenvolvimento da atividade
[3 Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao peri:il do egresso
o aluno será capaz de cümpreender as reatividades e principais aplicações e métodos de obtenção dos elementos
e seus compostos

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QUI150 - QUÍMICA ANALÍTICA II (2° Ano/2° Semestre/SOT)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim a não ^ sim Q não

D sim D não D sim não

D sim não sim não

L] sim Q não [_] sim Q não

sim não sim D não

D sim Q não | D sim não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória |_] Optativa

5
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Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* S não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Introdução à análise quantitativa; Erros, amostragem e tratamento de dados experimentais; Natureza física dos
precipitados; Gravimetria; Volumetrias de neutralização; oxirredução; precipitação e de complexação.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Apresentar os fundamentos teóricos da análise química, visando proporcionar ao aluno conhecimentos básicos
que lhe permitirão escolher e utilizar a metodologia mais adequada à solução de problemas analíticos em geral.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QUI153 - QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL II (2° Ano/2° Semestre/ 45P)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim não ^ sim D não

D sim D não D sim Q não

sim não sim D não

sim D não sim D não

sim não sim D não

sim D não sim não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* [^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Gravimetria. Volumetrias de neutralização, óxido redução, precipitação e de complexação.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Apresentar os fundamentos experimentais da análise química, visando proporcionar ao aluno conhecimentos
básicos que lhe permitirão escolher e utilizar a metodologia mais adequada à solução de problemas analíticos em
geral.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

í
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2QUI151 -QUÍMICA ORGÂNICA II (2° Ano/2° Semestre/60T)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química S sim Q não ^ sim D não

D sim D não D sim D não

D sim D não [_] sim D não

sim d não D sim D não

D sim D não D sim Q não

sim não sim não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Conjugação e aromaticidade. Reações de adição eletrofílica. Reações de substituição em sistemas aromáticos.
Reação de compostos carbonílicos. Reações de oxidação e redução.
Forma de desenvolvimento da atividade
S Disciplina D Móduio D Estágio Q Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Essa disciplina irá propiciar o conhecimento de conceitos e princípios químicos básicos, especificamente aqueles
relacionados à estrutura e à reatividade de compostos de carbono.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QUI154 - QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL II (2° Ano/2° Semestre/ 30P)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim não sim não

sim D não sim não

sim não sim D não

D sim Q não D sim D não

D sim D não sim D não

sim D não sim não

Modalidade curricular: |Z] Obrigatória D Optativa

^
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Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* S não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Reações de substituição e de eliminação em sistemas saturados, de adição eletrofílica, de substituição em
sistemas aromáticos, de compostos carbonílicos e de oxidação e redução.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio Q Internato TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Essa disciplina irá contribuir para desenvolvimento de habilidades experimentais, como também, de comunicação
de resultados na linguagem científica, de forma oral e escrita, fornecendo recursos para que o egresso se torne
hábil para disseminar e difundir

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QUI152 - FÍSICO-QUÍMICA II (2° f\nol2° Semestre/45T e 15 CH/EAD)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim D não ^ sim D não

sim não sim não

D sim D não D sim Q não

sim não sim Q não

sim D não Q sim Q não

sim não l D sim d não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE ne 03/09):
sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Eletroquímica no equilíbrio. Moléculas em movimento. Velocidade de reações químicas. Cinética de reações
complexas. Noções de dinâmica de reações moleculares.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Propiciar discussão dos conceitos de eletroquímica e cinética química para desenvolver aptidões e habilidades
nos diversos setores da química que demandam esses conhecimentos.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Disciplina a ser desenvolvida em sala de aula com apoio de atividades remotas. Alguns conteúdos podem ser
tratados antecipadamente por via remota, de modo a alavancar e otimizar a aprendizagem.
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2QUI157 - FÍSICO-QUÍMICA III (3° Ano/1° Semestre/ 45T e 15 CH/EAD)

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento quanto:

ao mérito à carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
Departamento de Química El sim não 13 sim não

D sim D não D sim D não

D sim D não D sim D não

sim D não sim D não

F] sim [_] não D sim D não

D sim D não sim D não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de fornia à distância (Resolução CEPE ne 03/09):
E3 sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Introdução à teoria quântica. Técnicas e apiicações à teoria quântica. Estrutura atómica e espectros atómicos.
Estrutura molecular.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Estudos dos conceitos de teoria quântica para posterior desenvoivimento deles no decorrer do curso.

!_.
Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,

caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Disciplina a ser desenvoivida em sala de aula com apoio de atividades remotas. Alguns conteúdos podem ser
tratados antecipadamentej3prvia remota, de modo a alavancar e otimizar a aprendizagem.

2QUI158 - MÉTODOS ESPECT.RQANALÍTICOS (3° Ano/1° Semestre/ 45T, 45P)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim D não |g! sim não

a sim

D sim

Dnão |_] sim D não

D não D sim não

D sim , D não D sim D não

D sim D não D sim D não

D sim Q não | G sim D não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa
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Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* S não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Espectrofotometria de Absorção Molecular no Ultravioleta/Visível, Espectrometria de Luminescência Molecular,
Nefelometria e Turbidimetria, Espectrometria de Emissão Atómica, Espectrometria de Absorção Atómica,
Espectrometria de Massas com Plasma acoplado indutivamente, Espectrometria de fluorescência de raios-X,
Análise por Injeção em Fluxo. Vaiidação.
Forma de desenvolvimento da atividade
K] Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
A disciplina visa à preparação do aluno do Curso de Química para conhecer fundamentos dos principais métodos
instrumentais de análise química
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QUI155 - QUÍMICA AMBIENTAL (3° Ano/1° Semestre/45T e 15 CH/EAD)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química Kl sim não S sim D não

D sim D não D sim D não

D sim não D sim não

[_] sim [_] não D sim Q não

sim não sim não

D sim não l L] sim não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* Q não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Ciclos biogeoquímicos e os compartimentos ambientais: atmosfera, hidrosfera e litosfera. Poluição ambiental,
prevenção e remediação. Legislação ambiental. Técnicas de amostragem e análise de ar, água e solo. Educação
ambiental.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
O estudante deverá ser capaz de propor a análise química do ambiente através de estudo integrado e analítico
das transformações, dinâmica e conexões dos recursos naturais utilizando técnicas de amostragem e
determinação analítica de analitos/poluentes
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Disciplina a ser desenvolvida em sala de aula com apoio de atividades remotas. Alguns conteúdos podem ser
tratados antecipadamente por via remota, de modo a alavancar e otimizar a aprendizagem.

g
-Caixa Postal
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2QUI156 - QUÍMICA INORGÂNICA III (3° Ano/1° Semestre/45T)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química ^ sim Q não S sim D não

d sim d não D sim D não

D sim L] não Q sim Q não

sim Q não D sim D não

F] sim D não D sim D não

sim não l Q sim [_] não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* QQ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Compostos de coordenação: teorias de ligações envolvendo metal-ligantes, estrutura, propriedades químicas e
físicas.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina Q Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Promover no aluno a compreensão sobre a estrutura química e eletrônica dos compostos de coordenação. Qs
temas abordados deverão contextualizar o aluno sobre o desenvolvimento, estudo e aplicação dos compostos de
coordenação, apresentar e desenvolver.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QUI161 - FÍSICO-QUÍMICA IV (3° Ano/2° Semestre/45T e 15 CH/EAD)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim D não IS1 sim não

sim não sim não

D sim não D sim Q não

D sim não sim não

a sim não sim D não

D sim não l!_] sim não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

^
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Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
IZI sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Termodinâmica de superfície. Colóides. Processos em superfície sólida: adsorção, catálise heterogénea,
processos nos eletrodos. Cinética Eletroquímica.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato Q TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Aplicar os conceitos ministrados na resolução de problemas relacionados com o conteúdo programático.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QU 1162 - MÉTODOS ELETROANALÍTICOS (3° Ano/2° Semestre/SOT e 15P)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim D não ^ sim Q não

D sim D não D sim D não

D sim D não D sim Q não

sim não sim D não

sim não sim não

sim não sim D não

Modalidade curricuiar: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* S não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Introdução aos métodos eletroquímicos de análise, condutimetria, potenciometria, eletrogravimetria, coulometria
e voltametria. Validação.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato Q TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
A disciplina visa à preparação do aluno do Curso de Química para; conhecer fundamentos dos principais métodos
eletroquímicos de análise química.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
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2QUI163 - MÉTODOS DE SEPARAÇÃO (3° Ano/2° Semestre/ 30T e 15P)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química ^ sim D não l sim Q não

D sim D não D sim D não

D sim D não D sim D não

d sim não sim D não

D sim D não D sim D não

D sim D não | Q sim D não

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE ne 03/09):
sim* IX) não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Preparo de amostras. Técnicas cromatográficas. Validação de métodos cromatográficos.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
A disciplina visa à preparação do aluno do Curso de Química para conhecer fundamentos dos principais métodos
de separação

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QUI164 - DETERMINAÇÃO ESTRUTURAL DE SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS (3° Ano/2° Semestre/ 30T 30P e
15CH/EAD)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim não sim não

sim D não sim D não

LI sim Q não D sim D não

D sim D não sim não

D sim não D sim não

D sim D não sim D não
I

Modalidade curricular: S Obrigatória D Optativa
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Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* U não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Fundamentos de espectrometria de massas, espectroscopia de infravermelho e de ressonância magnética
nuclear de hidrogénio e carbono-13. Instrumentação básica e aplicação para determinação das estruturas de
substâncias orgânicas. Noções de interpretação de espectros de RMN 2D (COSY, HMBC, HSQC/HMQC)
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC Q PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Essa disciplina irá propiciar o desenvolvimento de habilidades básicas para análise e determinação de estruturas
através de técnicas espectroscópicas e espectrométricas. Dessa forma a disciplina irá contribuir que o egresso
domine técnicas de análise

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Disciplina a ser desenvolvida em sala de aula com apoio de atividades remotas. Alguns conteúdos podem ser
tratados antecipadamente por via remota, de modo a alavancar e otimizar a aprendizagem.

2QUI165 - QUÍMICA DO ESTADO SÓLIDO (3° Mol2° Semestre/ 75T)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química ^ sim E] não ^ sim D não

sim D não D sim não

sim não D sim D não

D sim Q não D sim d não

sim não D sim F] não

D sim Q não | Q sim d não

Modalidade curricular: ^] Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* 13 não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Ligações em sólidos moleculares, atómicos, iônicos e metálicos. Fundamentos de cristalografia, principais tipos
de estruturas, soluções sólidas e imperfeições estruturais. Determinação de estruturas por difração de Raios-X.
Propriedades e aplicações dos sólidos: propriedades elétricas, diagramas de fases binários, ligas Ferro-Carbono,
ligas metálicas e cerâmicas.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina ü\ Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Com esta disciplina o aluno deverá ter conhecimento sobre conceitos gerais relativos à Química do Estado Sólido,
sobre as estruturas dos sólidos e as principais propriedades e aplicações
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

á

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km'ï?B~'Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)



oLlNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl dE LoNdRÍNA

PARANÁ

'^>

GOVERNO DO ESTADO

2QUI166 - QUÍMICA INORGÂNICA IV (3° Ano/2° Semestre/30T)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim D não S sim D não

sim não sim D não

sim Q não D sim D não

D sim Q não D sim L] não

sim Q não D sim D não

D sim D não ID sim D não

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* 1^1 não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Isomeria, métodos de preparação, estabilidade e reatividade em compostos de coordenação

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina U Módulo [_| Estágio |_| Internato |_| TCC |_| PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Desenvolver o conhecimento dos diferentes tipos de isomeria, métodos de síntese, estabilidade e reatividade em
compostos de coordenação.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QUI167 - QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL II (3°Ano/2° Semestre/ 30P)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim não sim não

D sim Q não D sim D não

sim não D sim não

D sim D não D sim Q não

D sim não sim não

D sim D não l D sim não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

í t
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Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* \^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Compostos de coordenação: estrutura, propriedades químicas e físicas, isomeria, métodos de preparação,
estabilidade e reatividade. Técnicas de síntese, purificação e caracterização de compostos de coordenação.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina [_t Módulo Q Estágio Q Internato Q TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Desenvolver no aluno habilidades para a realização de experimentos que contemplem os principais métodos de
síntese e caracterização dos compostos de coordenação. O aluno também será apresentado a experimentos que
propiciem a observação de propriedades
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QUI170 - FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL (4^ Ano/1° Semestre/ 90P)

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento quanto:

ao mérito à carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
Departamento de Química 13 sim D não S sim D não

sim não sim não

D sim D não D sim D não

D sim [_] não sim Q não

D sim Q não D sim D não

D sim D não | D sim D não

Modalidade curricular: [^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* S não

I

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Tratamento de dados experimentais; Termodinâmica: Determinação do calor de reação; diagramas de fases,
índice de refração; Eletroquímica: Experimentos de eletroquímica no equilíbrio e dinâmica; Cinética Química:
Determinação da ordem de reação, constante de velocidade e catálise homogénea e heterogénea; e, Química de
superfícies: Experimentos de adsorção, determinação da Concentração micelar crítica.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Desenvolvimento da observação crítica e interpretação de fenómenos observados; capacidade de relacionar a
teoria com resultados experimentais.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

ï
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2QUI171 - QUÍMICA ORGÂNICA III (4° Ano/1 ° Semestre/60T)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim [_] não ^ sim Q não

D sim Q não sim D não

D sim D não D sim Q não

sim não D sim Q não

D sim d não d sim D não

L] sim Q não | D sim D não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória U Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Orbitais moleculares de fronteira. Orbitais moleculares de Hückel. Conjugação, hiperconjugação e aromaticidade.
Reações pericíclicas. Rearranjos Jónicos. Reações de carbenos e nitrenos. Reações radicalares. Noções de
análise retrossintética e planejamento sintético
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Essa disciplina irá propiciar o conhecimento de conceitos e princípios químicos básicos, especificamente aqueles
relacionados à estrutura e à reatividade de compostos de carbono
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QUI172 - QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL III (4° Ano/1 ° Semestre/ 15P e 15CH/EAD)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim não sim não

D sim Q não D sim Q não

sim não sim Q não

D sim [_] não D sim não

sim D não D sim não

sim D não |D sim D não

Modalidade curricular: S Obrigatória D Optativa

(i
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Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Cálculos de orbitais moleculares. Reações de carbenos e nitrenos, pericíclicas, rearranjos iônicos, radicalares.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC LJ PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Essa disciplina irá contribuir para desenvolvimento de habilidades experimentais, como também, de comunicação
de resultados na linguagem científica, de forma oral e escrita.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Disciplina a ser desenvolvida em sala de aula com apoio de atividades remotas. Alguns conteúdos podem ser
tratados antecipadamente por via remota, de modo a alavancar e otimizar a aprendizagem.

2QUI174 - CICLO DE SEMINÁRIOS (4° Ano/1° Semestre/ 30CH/EAD)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química [3 sim D não sim D não

sim não sim D não

D sim não sim não

D sim Q não D sim D não

sim não sim D não

D sim Q não ID sim Q não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* [_] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Seminários sobre Química com Educação Ambiental, Direitos Humanos, Educação das Relações Étnico-Raciais
e hlistória e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Desenvolvimento Humanistico dos alunos envolvidos no curso.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Disciplina a ser desenvolvida de forma remota. Alguns conteúdos podem ser tratados antecipadamente por via
remota, de modo a alavancar e otimizar a aprendizagem.

l
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2QU1159-OPERAÇÕES UNITÁRIAS (3° Ano/1°Semestre/60T)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química ^] sim não [SI sim D não

D sim Q não Q sim Q não

D sim não D sim Q não

sim não D sim D não

D sim Q não D sim Q não

C] sim não l D sim D não

Modalidade curricular: D Obrigatória ^ Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* |^| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Balanço material. Balanço energético. Transferência de calor e de massa. Evaporação, Secagem. Destilação.
Filtração. Cristalização.
Forma de desenvolvimento da atividade
^ Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Fornecer aos alunos condições de análise em algumas operações relevantes utilizadas em indústrias de
transformações químicas. Apresentar um tratamento matemático das operações unitárias básicas associadas as
indústrias.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QUI168 - TRATAMENTO DE RESÍDUOS (3° Ano/2° Semestre/ 30CH/EAD)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim não sim D não

sim não sim não

sim não sim não

D sim não sim não

D sim Q não D sim Q não

D sim não l [J sim não

Modalidade curricular: D Obrigatória ^ Optativa
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Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* U não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Tratamento de resíduos e efluentes sólidos, gasosos e líquidos. Disposição de resíduos conforme legislação
vigente.
Forma de desenvolvimento da atividade
S Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Proporcionar aos estudantes conhecimentos relacionados ao tratamento de efluentes e resíduos industriais

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Disciplina a ser desenvolvida de forma remota. Alguns conteúdos podem ser tratados antecipadamente por via
remota, de modo a alavancar e otimizar a aprendizagem.

2QUI175 - NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO (4° Ano/1° Semestre/ 30CH/EAD)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química S sim D não S sim D não

sim D não D sim D não

D sim D não D sim D não

D sim D não sim d não

D sim L] não D sim não

[_| sim D não | Q sim Q não

Modalidade curricular: Q Obrigatória ^ Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* U não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Noções de normas técnicas. Legislação ambiental e sustentabilidade. Legislação e principais instrumentos de
gestão ambiental. Avaliação de impacto ambiental e estudos ambientais. Licenciamento ambiental.

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Apresentar ao aluno, da opção tecnológica, normas técnicas e legislação atualizadas empregadas nos setores
tecnológicos/industriais, visando o seu melhor desempenho profissional com enfoque na sustentabilidade.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Disciplina a ser desenvolvida de forma remota. Alguns conteúdos podem ser tratados antecipadamente por via
remota, de modo a alavancar e otirnizar a aprendizagem.

í.
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2QUI160 - QUÍMICA TECNOLÓGICA INORGÂNICA (3° Ano/1° Semestre/60T)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim D não ^ sim D não

sim D não D sim D não

D sim D não D sim Q não

D sim D não D sim D não

D sim D não D sim D não

sim não [ Q sim [_] não

Modalidade curricular: E] Obrigatória ^ Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* Kl não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Introdução às principais Indústrias Inorgânicas. Mercado e matérias-primas. Gases Industriais. Indústrias de
álcalis; nitrogénio e derivados; ácido fosfórico; enxofre e ácido Sulfúrico. Industria de Fertilizantes. Indústria do
vidro. Processos hidrometalúrgicos, pirometalúrgicos, eletrometalúrgicos e eletroquímicos.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio Q Internato Q TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Fornecer os conhecimentos relativos das indústrias inorgânicas de base.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QUI169 - QUÍMICA TECNOLÓGICA ORGÂNICA (3° Ano/2° Semestre/ 60T)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química E] sim não sim não

D sim D não D sim D não

sim não sim não

D sim não sim não

sim não D sim D não

sim não l D sim D não

Modalidade curricular: U Obrigatória ^ Optativa

?
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Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Introdução às principais indústrias Inorgânicas. As indústrias: petroquímica; alcoolquímica; química do carvão;
química fina; indústria farmacêutica; defensivos agrícolas; papel e celulose; gases combustíveis e industriais
orgânicos; plásticos; e, corantes e pigmentos.
Forma de desenvolvimento da atividade
S Disciplina Q Módulo D Estágio Q Internato TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Introdução dos alunos à aplicação dos Processos Orgânicos ao enfoque prático da tecnologia Industrial, e às
logísticas de integração entre as diversas áreas do setor industrial.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2FIS076 - FÍSICA l (1°. Ano/l° Semestre/ 45T e 15CH/EAD)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Física sim [_] não sim Q não

sim não sim Dnão

D sim Q não d sim não

D sim Q não D sim Q não

D sim D não a sim não

D sim D não | D sim |_] não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* Q não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Unidades Em Física, Constantes Físicas, Leis Físicas, Vetares, Cinemática e Princípios Do Cálculo Diferencial e
Integral, Dinâmica: Momento Linear, Força, Leis De Newton, Trabalho E Energia, Lei Da Conservação Da
Energia, Lei Da Conservação Do Momento Linear, Colisões, Cinemática Da Rotação, Dinâmica da rotação:
Torque, Momenta Angular, Lei Da Conservação Do Momenta Angular
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo D Estágio D Internato TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Esta disciplina irá apresentar ao aluno os conceitos básicos de mecânica para posterior desenvolvimento deles no
decorrer do curso.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Disciplina a ser desenvolvida de forma remota. Alguns conteúdos podem ser tratados antecipadamente por via
remota, de modo a alavancar e otimizar a aprendizagem.
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2FIS077 - FÍSICA II (1° Ano/2° Semestre/ 45T e 15CH/EAD)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Física S sim D não l sim D não

D sim Q não D sim D não

D sim não D sim D não

D sim D não D sim D não

D sim Q não Q sim D não

D sim D não | Q sim D não

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* U não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Eletrostática: Carga elétrica. Força Elétrica, Campo elétrico, Potencial elétrico. Materiais Elétricos: condutores,
semicondutores e isolantes. Resistência Elétrica, Corrente elétrica. Lei de Ohm. Associação de Resistências.
Magnetostática: imãs, Campo Magnético, Propriedades Magnéticas da Matéria. Eletrodinâmica: Lei de Ampere.
Lei da Indução de Faraday. Eouações de Maxwell, Ondas eletromagnéticas (origem ondulatória da luz)
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo Q Estágio D Internato D TCC [_] PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Esta disciplina irá apresentar ao aluno os conceitos básicos de eletricidade e magnetismo para posterior
desenvolvimento dos mesmos no decorrer do curso.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Disciplina a ser desenvolvida de forma remota. Alguns conteúdos podem ser tratados antecipadamente por via
remota, de modo a alavancar e otimizar a aprendizagem.

2FIS078 - FÍSICA III (2° Ano/1 ° Semestre/45T e 15CH/EAD)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Física S sim Q não ^ sim D não

sim D não sim não

Q sim Q não D sim D não

D sim D não D sim não

D sim Q não sim não

[_| sim D não | Q sim não

Modalidade curricular: |Z] Obrigatória D Optativa

ÍSL f
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Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* Q não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Oscilações (MHS), Movimento ondulatório (ondas), Óptica Geométrica (lentes, refração). Óptica Física (difração,
interferência), radiação de corpo negro, a constante de Planck, quantização da energia, concepção corpuscular
da luz, efeito fotoelétrico, efeito compton (Raman), Bohr e o átomo de hidrogénio, onda de matéria de deBroglie.
Forma de desenvolvimento da atividade
[g] Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Será apresentada uma discussão detalhada e cuidadosa dos conceitos da Física, principalmente referentes à
Física Quântica, com ênfase na compreensão dos aspectos essenciais procurando desenvolver a intuição e a
capacidade de pensar sobre os fenómenos
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Disciplina a ser desenvolvida de forma remota. Alguns conteúdos podem ser tratados antecipadamente por via
remota, de modo a alavancar e otimizar a aprendizagem.

2FIS079 - FÍSICA EXPERIMENTAL (2SAno/2° Semestre/45P, 15 CH/EAD)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Física 13 sim não [3 sim não

D sim não sim Q não

D sim D não D sim Q não

D sim não sim não

D sim Q não sim D não

sim não sim D não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* |_| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
1) Teoria de Erros, 2) Conservação de Energia Mecânica, 3) Calorimetria, 4) Fonte de tensão, multímetro e
Osciloscópio, 5) Circuitos Elétricos Simples, 6) Mapeamento do Campo Magnético Ambiental 7) Oscilador
hlarmônico Simples e Amortecido, 8) Ondas Estacionárias, 9) Difração e Interferência da luz.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo D Estágio Q Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Esta disciplina irá ajudar o aluno a desenvolver habilidades em técnicas experimentais de física.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Disciplina a ser desenvolvida de forma remota. Alguns conteúdos podem ser tratados antecipadamente por via
remota, de modo a alavancar e otimizar a aprendizagem.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 3'W"^'"Laixa Postal 10.011- CEP 86057-970 - Internet http://www.nel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Forni. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)



UNÍVERSÍdAdE
EsTAduftl de LoNdmiNA

<'

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

2MAT119 - CÁLCULO l (l^. Aiio/l° Semestre/ GOT)
Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:

ao mérito à carga horária
Visto do Chefe de

Departamento
Departamento de Matemática ^ sim D não sim D não

D sim não sim não

D sim d não D sim Q não

D sim D não D sim [_] não

D sim

L] sim

não

D não

D sim L] não

a sim não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória [_] Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09);
D sim* i3 não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Números reais. Plano coordenado e gráfico de equações. Funções reais de uma variável real. Limites e
continuidade de funções. Diferenciação de funções e suas aplicações. Comportamento de funções. Derivadas de
funções implícitas. Integrais de funções de urna variável e suas aplicações. Funções transcendentes. Técnicas
de integração. Integrais impróprias.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato E] TCC D PCC (Licenciaturas)i

Contribuição ao perfil do egresso
Capacitar o aluno com os conceitos fundamentais do Cálculo Diferencial e Integral para funções reais de uma
variávei real e suas aplicações. Fornecer as bases matemáticas adequadas ao curso, capacitando o estudante a
solucionar os problemas propostos dentro das diversas áreas de conhecimento da Química.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2MAT120 - CÁLCULO il (1° Ano/2e Semestre/ 60T)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Matemática 13 sim D não ^ sim D não

D sim não

sim D não

D sim Q não

sim não

D sim não Usim não

D sim C] não. D sim Q não

D sim D não [Q sim [11 não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa 1

i
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Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* QQ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Funções de várias variáveis reais: limites, continuidade e derivadas parciais. Máximos e mínimos de funções
com duas ou mais variáveis. Integrais Múltiplas.
Forma de desenvolvimento da atividade
IS] Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Capacitar o aluno com os conceitos fundamentais do Cálculo Diferencial e Integral para funções reais de várias
variáveis reais e suas aplicações. Fornecer as bases matemáticas adequadas ao curso, capacitando o estudante
a solucionar os problemas propostos

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2MAT121 - ÁLGEBRA LINEAR (2° Ano/1 ° Semestre/ 60T)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Matemática sim D não ^ sim D não

D sim [_] não D sim D não

sim D não D sim não

D sim não sim D não

D sim D não D sim Q não

D sim Q não sim não
l

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* S não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Matrizes. Espaços vetoriais. Bases. Matriz de mudança de base. Sistemas de equações lineares.
Transformações lineares. Autovalores e autovetores. Diagonalização deoperadores.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio Q Internato Q TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Fornecer ao aluno condições para tratar com desenvoltura problemas relacionados com os temas da ementa,
segundo a proposta deste programa.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Q-
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2MAT122 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS (2° Ano/2° Semestre/ 60T)

Depto(s) responsávei(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Matemática sim não ^ sim Q não

D sim D não D sim D não

D sim Q não D sim D não

D sim D não D sim D não

D sim Q não D sim Q não

sim D não l D sim D não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Sequências reais. Séries reais. Séries de potências e de Taylor. Equações diferenciais ordinárias de primeira
ordem: separáveis, homogéneas, exalas e lineares. Equações diferenciais ordinárias de segunda ordem com
coeficientes constantes e com coeficientes variáveis. Introdução às séries de Fourier. Noções de equações
diferenciais parciais: equação da onda e equação do calor.
Forma de desenvolvimento da atividade
IZI Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Fornecer ao aluno condições para tratar com desenvoltura problemas relacionados com os temas da ementa,
segundo a proposta deste programa.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2GE0009 - MINERALOGIA (2° Ano/1 ° Semestre/SOT; 30P e 15 CH/EAD)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Geociências sim D não ^ sim D não

D sim não a sim não

sim C] não D sim não

D sim não D sim não

sim Q não sim a não

sim Q não sim não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa
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Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Mineralogia Física. Mineralogia Química. Noções Elementares de Cristalografia (Estrutura dos Cristais e
Sistemas Cristalinos). Métodos Analíticos e de Imagens dos Minerais. Descrição Sistemática dos Minerais.
Mineralogia Determinativa. Mineralogênese. Minerais Gemológicos. Ocorrências e Assembleias Minerais
(Fundamentos das petrologias Magmática, Metamórfica e Sedimentar).
Forma de desenvolvimento da atividade
[S] Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Propiciar uma fundamentação teórico-prática sobre as substâncias minerais. Espera-se que, concluída a disciplina,
o profissional químico demonstre: Domínio sobre a temática Mineralogia; Domínio sobre informações acerca da
génese, desenvolvimento e propriedades dos minerais; Habilidade no reconhecimento, descrição e classificação
dos principais minerais, bem como de seus usos.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Disciplina a ser desenvolvida em sala de aula com aulas teóricas com apoio de atividades remotas. Alguns
conteúdos podem ser tratados antecipadamente por via remota, de modo a alavancar e otimizar a aprendizagem.

2STA009 - ESTATÍSTICA (3° Ano/1 ° Semestre/ 30T e 30P)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

sim não sim [_] não

sim não sim D não

sim D não D sim D não

sim não sim não

sim não D sim Q não

C] sim não sim Flnão

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* \^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Estatística descritiva. Introdução à probabilidade. Variáveis aleatórias. Principais distribuições de probabilidades
discretas e contínuas. Noções de amostragem. Estimação pontual e intervalar. Testes de hipóteses. Introdução
ao planejamento de experimentos. Experimentos com um fator. Experimentos Fatoriais. Análise de correlação e
regressão linear.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Adquirir conceitos básicos de Estatística, necessários e aplicados ao curso de Química, para compreender e
estabelecer uma visão crítica do cotidiano na profissão. Reconhecer a importância da Estatística para sua
formação profissional e auxiliá-lo na solução de problemas e na tomada de decisão.

SL
45), Ki-n 3OT -

?
Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), KmWCam Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ud.br

LONDRINA - PARANA - BRASIL
Forni. Códieo 11.764 - FomatoA4 (210x297)



oUNÍVERSÍdAdE
ESTAduAÍ dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2BIQ009 - BIOQUÍMICA (3° Ano/1^ Semestre/GOT)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Bioquímica e
Biotecnologia

S sim D não ^1 sim Q não

D sim D não

D sim D não

D sim não

[J sim D não

sim

sim

D não

não

L] sim D não L! sim Q não

U^m- não l D sim Q não

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resoiução CEPE ns 03/09):
D sim* iEi não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida, e indicar conteúdos gbrangentes)
A célula e sua organização bioquímica. Química de carboidratos, aminoácidos, pio»eínas e iipídios. Enzimas e
coenzimas. Ácidos nucléicos. Introdução ao metaboiismo. Meíaboiismo de carboidratos. Metabolismo de lipídios.
Metaboiismo de arninoácidos e proteínas, Metabolismo de nucleotideos. Integração metabólica. Bioquímica
analítica qualitativa.
Forma de desenvolvimento dá atividade
^ Disciplina Q Módulo D Estágio D Internato D TCC Q PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Adquirir conceitos básicos de Bioquímica, necessários e aplicados ao curso de Quimica, para compreender e
estabelecer uma visão crítica do cotidiano na profissão. Reconhecer a importância da Bioquímica para sua
formação profissional

* Descrever, de fonna sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

^
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2CIV006 - DESENHO TÉCNICO (2° Ano/2° Semestre/SOT e 30P)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Construção Civil ^ sim D não ^ sim Q não

sim D não sim não

D sim D não sim Q não

D sim d não C] sim D não

sim não D sim D não

sim C] não | D sim D não

Modalidade curricular: Q Obrigatória [^ Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n£> 03/09):
sim* S não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Instrumentação e Normas. Vistas Ortográficas e auxiliares. Colagem no desenho técnico. Cortes e Secções.
Perspectivas. Tubulações industriais e simbologias. Fluxogramas. Noções de Computação Gráfica: Noções de
Autocad.
Forma de desenvolvimento da atividade
S Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato Q TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Conhecer as notações mais usuais do desenho técnico e gráfica computacional.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvoivimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2TCC308 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (4° Ano/Anual/ 120P)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim Q não sim não

sim D não sim não

a sim não D sim não

D sim D não sim não

D sim D não D sim Q não

D sim D não | D sim d não

l Modalidade curricular: |_J Obrigatória S Optativa
L

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 5?5-- Caixa Postal 10011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Fonn.Códieo 11.764-Formato A4f210x297'l



oUNÍVERSldAdE
EsTAduftl de LoNdRÍNA

PARANÁ

w-?

GOVERNO DO ESTADO

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Elaboração e apresentação pública de monografia, referente às práticas em atividades de pesquisa.

Forma de desenvolvimento da atividade
D Disciplina D Módulo D Estágio D Internato S TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Essa disciplina irá propiciar o conhecimento de conceitos e princípios químicos experimentais e práticos,
especificamente aqueles voltados a formação do conhecimento científico do aluno.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

2QUI173 - ESPECTROSCOPIA MOLECULAR (4° Ano/1° Semestre/ 30T)

Depto(s) responsável(eis): Concordância do Departamento quanto:
ao mérito à carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

Departamento de Química sim Q não sim D não

sim não C] sim não

sim D não d sim não

n sim não D sim F] não

sim não D sim não

D sim não l D sim [_] não

Modalidade curricular: D Obrigatória ^ Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Simetria Molecular. Teoria de Grupo. Espectroscopia rotacional e vibracional. Espectroscopia Eletrônica

Forma de desenvolvimento da atividade
Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Essa disciplina irá propiciar o conhecimento de conceitos e princípios químicos básicos, especificamente aqueles
relacionados a intereção de fontes de energia com as moléculas.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na forma à distância,
caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

í
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ARTICULAÇÃO ENTRE AS DISCIPLINAS E OS EIXOS DE CONHECIMENTOS

Eixos de Conhecimento Atividades Pedagógicas e
Cargas Horárias

% da Carga
Horária Total

Conhecimento Básico

QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL l
QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL II

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA INORGÂNICA
FUNDAMENTOS DE FÍSICO-QUÍMICA

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ANALÍTICA
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA

CÁLCULO l
CÁLCULO II

ALGEBRA LINEAR
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

FÍSICA l
FÍSICA II
FÍSICA III

FÍSICA EXPERIMENTAL
INICIAÇÃO À PESQUISA EM QUÍMICA

28

Conhecimento Teórico Complementar

QUÍMICA INORGÂNICA l
QUÍMICA INORGÂNICA II
QUÍMICA INORGÂNICA III
QUÍMICA INORGÂNICA IV

FÍSICO-QUÍMICA I
FÍSICO-QUÍMICA II
FÍSICO-QUÍMICA III
FÍSICO-QUÍMICA IV

QUÍMICA ANALÍTICA l
QUÍMICA ANALÍTICA II
QUÍMICA ORGÂNICA l
QUÍMICA ORGÂNICA II
QUÍMICA ORGÂNICA III

22

Conhecimento Experimental
Complementar

QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL l
QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL II

FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL
QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL l
QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL II

MÉTODOS ESPECTROANALÍTICOS
MÉTODOS ELETROANALÍTICOS

MÉTODOS DE SEPARAÇÃO
QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL l
QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL II
QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL III

DETERMINAÇÃO ESTRUTURAL DE
SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS

21

Conhecimento Específico

QUÍMICA DO ESTADO SOLIDO
QUÍMICA AMBIENTAL

ESPECTROSCOPIA MOLECULAR
BIOQUÍMICA

MINERALOGIA

7

Formativo Técnico-Profissionalizante

OPERAÇÕES UNITÁRIAS
QUÍMICA TECNOLÓGICA INORGÂNICA

TRATAMENTO DE RESÍDUOS
QUÍMICA TECNOLÓGICA ORGÂNICA
NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO 6
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Eixo Integrador do Conhecimento

TCC -Trabalho de Conclusão de Curso
CICLO DE SEMINÁRIOS

AEX Indicada
AEX Livre

Atividades Académicas Complementares

16
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