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(*) JUSTIFICATIVA PARA A OFERTA A DISTÂNCIA  

Conforme orienta e regulamenta a Resolução N° 23/21- CEPE, a disciplina será ministrada em caráter 
suplementar ao calendário 2020, que estabelece o calendário acadêmico suplementar para os cursos de 

educação superior, profissional e tecnológica da Universidade Federal do Paraná para o ano letivo de 
2020. Aulas Síncronas e Assíncronas 

  
EMENTA 

Tecnologia dos materiais inorgânicos: cerâmicos, vidros, cimentos, ferro e suas ligas, não 
ferrosos e suas ligas, ácidos e sais, nitrogênio, amoníaco e fertilizantes. 

 
PROGRAMA (Modulado) 

Módulo 1  
1. Conceito e classificação de produtos cerâmicos - preparação de amostras de matérias primas 

cerâmicas. 
2. Matérias primas cerâmicas - moldagem dos corpos de prova para ensaios físicos-secagem. 
3. Cerâmica vermelha - moldagem de peças cerâmicas por via seca e secagem - queima a 950°C dos 

corpos de prova. 
4. Cerâmica branca - moldagem de peças cerâmicas por via líquida e secagem - queima a 1250°C dos 

corpos de prova. 
5. D) Cerâmica refratária - moldagem de peças cerâmicas por via pastosa - queima   dos corpos de 

prova a 1450°C. 
6. E) Secagem - queima - fornos - teste de retração - absorção em água dos corpos   de prova - glasura 

- queima de corpos de prova. 
7. Glasura - conceitos - matérias primas e composição - teste de resistência a flexão dos corpos de 

prova. 
8. Visita virtual a indústria cerâmica. 
 

Módulo 2 
1. Cimento, conceitos, matérias primas, ensaios físicos do cimento. 
2. Cimento, composições, processos, equipamentos e ensaios físicos. 
 

Módulo  3 
1. Vidro - conceitos, matérias primas, processos - fertilizantes nitrogenados. 
2. Vidros especiais e comerciais. 
 

Módulo 4 
1. Tecnologia dos gases industriais - enxofre - sais amoniacais. 
2. Tecnologia - Hidróxido de sódio e hidróxido de amônio. 



 
 

Módulo 5 
1. Tecnologia do ácido sulfúrico e óleum. 
2. Tecnologia do ácido nítrico e ácido clorídrico. 
3. Tecnologia do ácido fosfórico - fósforo. 
4. Tecnologia do Amoníaco e afins. 
5. Indústria de fertilizantes. 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Conhecimentos das principais matérias primas utilizadas na área de tecnologia Inorgânica e a 
obtenção industrial de produtos cerâmicos, vidros, cimentos, ferro, aço, metais não ferrosos, 
fertilizantes, ácidos e sais. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

- Conhecer e identificar diferentes processos industriais químicos; 
- Utilizar os conhecimentos básicos de engenharia química em reatores; 
- Saber diferenciar diferentes processos químicos para a obtenção de insumos industriais. 
-Diferenciar os trabalhos com equipamentos industriais em escala piloto. 
 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS  

  

A estratégia de ensino foi planejada considerando métodos e técnicas de ensino mais adequadas à 
educação a distância (EaD), bem como os recursos instrucionais disponíveis para a efetiva 
aprendizagem.    
   

• METODOLOGIA DE ENSINO   
   
Será utilizado o método tradicional de ensino, utilizando as seguintes técnicas ou procedimentos de 
ensino conforme o método:    
  

A1.) MÉTODO: - Exposição;  
B1) TÉCNICA: Exposição oral. Exemplificação. Ilustração.  
 

  

A2.) MÉTODO: Trabalho independente.  
B2.) TÉCNICA:  Estudo dirigido. Estudo de caso.   
  

• Exposição oral: apresentação verbal estruturada do conteúdo programático, bem como 

transmissão de experiências e observações pessoais podendo ser em videoaulas assíncronas. 

Cada unidade temática será fracionada em vídeos de no máximo 20 minutos complementares 

aos estudos de caso.    

 

• Exemplificação: apresentação verbal e escrita em vídeos assíncronos (audiovisuais) de 

exemplos práticos e solução de exercícios por meio de lousa digital (mesa digitalizadora).  

• Ilustração: apresentação visual do conteúdo, sempre que aplicável, em esquemas, 

fluxogramas, mapas mentais, imagens, vídeos etc.  

 

•  Estudo dirigido individual: o professor orientará o aluno sobre o conteúdo a ser estudado, 

propondo um roteiro semanal e um cronograma de estudo a ser seguido. O aluno conseguirá 

aprender se tiver um papel ativo no seu processo de aprendizagem, construindo seu 



conhecimento de forma autônoma e disciplinada.  

   

• Estudo de caso: solução de problemas práticos adequados aos conteúdos e aos objetivos de 

aprendizagem, intermediados assincronamente na sala de aula virtual. Serão utilizados estudos 

de: caso análise para desenvolver a capacidade analítica e crítica do aluno, e caso-problema 

que visa a solução de uma situação. Atividade que computa frequência e avaliações parciais 

das unidades temáticas.  Jogos didáticos: serão atividades assíncronas lúdicas, na sala de aula 

virtual, para fixar conteúdo ou ensinar conceitos que motivem a aprendizagem utilizando o 

raciocínio. Atividade que computa frequência.   

 
 

Recursos instrucionais   
   

Ambiente de aprendizagem: sala de aula virtual institucional, UFPR virtual. Neste espaço serão 
disponibilizados os conteúdos, interações assíncronas e síncronas entre o professor e o aluno, troca de 
informações, realização e postagens de atividades didáticas, registro de frequência e as avaliações da 
disciplina.   
As atividades síncronas serão realizadas através da ferramenta institucional, Microsoft Teams.   
 Recurso humano: o professor da disciplina é o tutor/orientador do ambiente virtual de aprendizagem. O 
mesmo é responsável pela elaboração e transmissão dos materiais multimidiáticos, tirar dúvidas, mediar 
discussões no fórum e fazer avaliações referentes ao conteúdo programado.   
   

Recurso material:  Recursos tecnológicos visuais, auditivos e audiovisuais, mediados por computador, 
câmera de vídeo, microfone, Internet, aplicativos de criação/edição/exibição de apresentações gráficas, 
de vídeos e de sons.   
   

Sistema de comunicação: o principal meio de comunicação e interação é a sala de aula virtual da 
UFPR Virtual com espaços para avisos e notícias gerais, bem como fóruns e chat específicos para cada 
unidade temática.   
      O e-mail e a ferramenta Microsoft Teams também serão disponibilizados com canal de comunicação.   
   
Infra-estrutura : é indispensável que o estudante possua um computador com áudio, microfone e 
câmera, e uma câmera fotográfica (ex. smartphone), com acessos à Internet o suporte tecnológico, 
científico e instrumental à disciplina para o desenvolvimento da disciplina.   
   

Cronograma de execução   
   
O cronograma foi elaborado considerando a Resolução 23/21-CEPE. As atividades síncronas deste 
período serão realizas no dia/horário original da disciplina do período regular e foram planejadas para 
serem finalizadas dentro do calendário vigente. 
 

 

   

Início: 11/05/2021   
Fim: 14/08/2021   
 
Horário: (07:30-08:30) - Assíncrona   
              (08:30-09:30) - Síncrona  
              (09:30-10:30) - Asíncrona 
              (10:30-11:30) - Asíncrona 

  
 

Atividades assíncronas: 45 h   
Atividades síncronas: 15 h   
 

 

 

 



Cronograma 
Atividades Síncronas: 
Data: - 11/05/2021 - Introdução e apresentação da disciciplina- Avaliação inicial; 
Data: - 18/05/2021 - Conceito e classificação de produtos cerâmicos - preparação de 
amostras de matérias primas cerâmicas; 
 Matérias primas cerâmicas - moldagem dos corpos de prova para ensaios físicos-
secagem; 
Data: -  25/05/2021 - Cerâmica refratária - moldagem .de peças cerâmicas por via pastosa - 
queima   dos corpos de prova a 1450°C-1250° -950°C Secagem - queima - fornos - teste 
de retração - absorção em água dos corpos   de prova - glasura - queima de corpos de 
prova; 
Glasura - conceitos - matérias primas e composição - teste de resistência a flexão dos 
corpos de prova. Visita virtual a indústria cerâmica; 
Data: - 01/056/2021 - Cimento, conceitos, matérias primas, ensaios físicos do cimento; 
Data: - 08/05/2021 - Cimento, composições, processos, equipamentos e ensaios físicos - 
hidróxido de sódio e hidróxido de amônio; 
Data: -  15/06/2021 - Vidro - conceitos, matérias primas, processos. Vidros especiais e 
comerciais; 
Data: - 22/05/2021 - Uso dos gases industriais  
Data: - 29/05/2021 - Uso do ácido Fosfórico; 
Data: - 05/07/2021 - Uso ácido sulfúrico e óleum; 
Data: - 13/07/2021 - Uso ácido sulfúrico e óleum;  
Data: - 20/07/2021 –  Uso do ácido nítr ico e ácido clorídrico; 
Data: - 27/07/2021 - Usos do ácido fosfórico - fósforo; 
Data: - 03/08/2021 - Uso de sais amoniacais; 
Data: - 10/08/2021 –  Fertil izantes e afins. 
 

 
Atividades Assíncronas: 
 
Data: - 11/05/2021 - Tecnologia Química Industrial; 
Data: - 18/05/2021 - Tecnologia dos Cerâmicos; 
Data: - 25/05/2021 - Tecnologia dos Cerâmicos; 
Data: - 01/06/2021 - Tecnologia do Cimento; 
Data: - 08/05/2021 - Tecnologia do Cimento; 
Data: - 15/06/2021 - Tecnologia do Vidro; 
Data: - 22/05/2021 - Tecnologia dos gases industriais e Insumos; 
Data: - 29/05/2021 - Tecnologia do ácido fosfórico - fósforo; 
Data: - 05/07/2021 - Tecnologia do ácido sulfúrico e óleum; 
Data: - 13/07/2021 - Tecnologia do ácido sulfúrico e óleum. 
Data: - 20/07/2021 - Tecnologia do ácido nítrico e ácido clorídrico. 
Data: - 27/07/2021 - Tecnologia do ácido fosfórico - fósforo. 
Data: - 03/08/2021 - Tecnologia do Amoníaco e afins. 
Data:  -  10/08/2021 -   Tecnologia - Indústria de fertilizantes 
 
 
 

Frequência  
  
O controle de frequência na sala de aula virtual será registrado pelo histórico de acesso de cada 
aluno e pela participação e postagem das atividades assíncronas solicitadas conforme o 
cronograma proposto. 

 



FORMAS DE AVALIAÇÃO  

  

 •  FORMAS DE AVALIAÇÃO   

Serão aplicadas avaliações formativas e de controle. As avaliações formativas ocorreram durante todo 

o processo de ensino-aprendizagem com o objetivo de conhecer o envolvimento do aluno, identificar 

dificuldades de aprendizagem e ajustar o método de ensino. As avaliações de controle serão feitas 

para analisar os objetivos alcançados.   

• Avaliação formativa: O aluno receberá um conceito sobre seu desempenho com expressões 

como: Muito bom / Bom / Regular / Ruim / Muito ruim. Esta avaliação será utilizada nas  

atividades que computam frequência. 

• Avaliação somativa: O aluno receberá conceito sobre seu desempenho com atribuição de 

notas: escala de 0 a 100.  

  

     A proposta desta disciplina é modular, portanto, haverá avaliações assíncronas e síncronas em 

cada unidade temática ou grande módulo.   

      A avaliação assíncrona terá como prazo máximo de entrega a data prevista no cronograma da 

disciplina.  

     Será apresentado aos alunos no primeiro dia de aula o calendário das avaliações com as datas, 

horários e local.    

   

A nota final (NF) é composta por:  

 

a) Avaliações assíncronas com peso de 40% (P2)   

  

b) Avaliações síncronas com peso de 60% (P1) 

  

Portanto,   

 

NF =P1 + P2 

   

O aluno será aprovado quando alcançar, no total dos módulos, frequência mínima de setenta e cinco 

por cento (75%) da carga horária total da disciplina e obtiver, no mínimo, grau numérico setenta (70) 

de média aritmética no conjunto das avaliações desta disciplina.  
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