
  
 

 

Ministério da Educação  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Ciências Exatas 

Departamento de Química 

 

 

Disciplina: QUÍMICA INTEGRADA I 
Código: CQ161/CQ255 

Período: 2021/1 

Natureza:  (X) Obrigatória  (  ) Optativa (X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  ) _________ *C.H.EaD 

CH Total: 90h 

CH semanal: 10h 
Padrão (PD):  Laboratório (LB):  Campo (CP): Estágio (ES):  Orientada (OR): 90h 

Prática Específica 
(PE):  

Estágio de Formação Pedagógica (EFP): Extensão (EXT): 00 Prática como Componente Curricular (PCC): 00 

 
EMENTA  

Estudo, planejamento e elaboração de atividades e trabalhos visando o desenvolvimento integrado entre conhecimentos pedagógicos, 
de conteúdos selecionados de química, das características dos estudantes e do contexto da aprendizagem. 
 

 
PROGRAMA 

Leitura e discussão de textos. Seleção de Unidade Didática em Livro Didático. Elaboração de sínteses e de resumos. Análise e 
interpretação de textos. Produção de textos e fichamentos/artigo compreendendo as temáticas: - interdisciplinaridade; - 
abordagem CTS; - alfabetização científica e tecnológica; - três momentos pedagógicos e situação de estudo; - recursos didáticos; - 
experimentação; - planejamento; - avaliação; - mapa conceitual; e, - conteúdo químico. 

 

 
OBJETIVO GERAL 

Proporcionar aos estudantes situações nas quais os conteúdos das diversas áreas da química sejam trabalhados na perspectiva da 
transposição didática para aplicação no ensino básico e para o desenvolvimento do conhecimento pedagógico de conteúdo dos futuros 
professores. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Analisar unidades didáticas nos livros didáticos com base em assuntos determinados; 
- Dialogar, sintetizar e organizar ideias a partir de leituras de textos; 
- Produzir e apresentar um fichamento/artigo em relação a análise da Unidade Didática.  
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Nas aulas virtuais síncronas, as quais ocorrerão uma vez por semana (sexta-feira das 19h às 21h), será privilegiada a exposição 
dialogada, procurando contextualizar as concepções dos alunos, problematizando-as e trabalhando-as na perspectiva da 
disseminação e da ampliação de novos conhecimentos. Serão utilizados artigos que discutem as temáticas indicadas no Programa 
da disciplina, os quais subsidiarão as discussões nestes encontros virtuais. Os artigos estarão disponíveis na equipe da turma na 
plataforma Microsoft Teams, por onde também ocorrerão as reuniões, agendadas com antecedência. Para a parte prática, 
momento em que o aluno fará a análise da Unidade Didática em casa (quarta-feira das 21h às 23h e sexta-feira das 21h às 23h), 
sugere-se ao sujeito escolher um conteúdo ministrado em qualquer série do Ensino Médio, localizando cinco livros didáticos que 
discutem essa unidade didática. Com base nos conteúdos discutidos no encontro virtual, os alunos realizarão uma análise crítica 
da unidade didática, sempre orientados pelo professor. Ao final da disciplina, cada dupla de alunos apresentará e discutirá a sua 
unidade didática. 

• A frequência será computada a partir da participação síncrona em aula, das atividades assíncronas postadas na 
equipe no Teams e das orientações síncronas, conforme se expôs no cronograma. 

 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

1) Participação nas aulas + Tarefas (peso 2) – este item diz respeito a participação nas aulas virtuais que ocorrerão uma vez por 
semana, bem como por meio da entrega das sínteses/resumos dos textos lidos, semanalmente.   
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2) Análise da Unidade Didática (peso 5) – é o trabalho final entregue uma semana antes do término das aulas virtuais. É o 
documento denominado fichamento – template disponibilizado pelo professor –, onde constará toda a análise feita pelo 
aluno. Esporadicamente, o professor irá solicitar o envio do documento ao longo das aulas, a fim de orientar os alunos. 

3) Apresentação em seminário (peso 3) –apresentações ao longo das aulas. Uma referente aos artigos lidos (coordenação de 
debate) – determinada pelo professor – e outra em relação ao fichamento realizado, sendo esta no último dia de aula. 

 
Neste sentido, entende-se que é uma disciplina que não apresenta uma avaliação teórica denominada prova, mas que exige muito 
do aluno nos quesitos: leitura, interpretação, análise, compreensão, organização, otimização, diálogo, escrita e síntese. Ademais, 
apesar de serem atividades realizadas em duplas, a nota é individual. 
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Cronograma da Disciplina 

 

Aula  ATIVIDADE  

24/09 - Apresentação da disciplina - Escolha da Unidade Didática.  

01/10 

- Condução: (alunos) 

1. WARTHA, E. J.; SILVA, E. L. DA; BEJARANO, N. R. Cotidiano e contextualização no ensino de Química. 
Química Nova na Escola, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 84-91, maio 2013. 

 

- Condução: (alunos) 

2. AIRES, J. A. Integração Curricular e Interdisciplinaridade: sinônimos?. Educação e Realidade, v. 36, p. 215-
230, 2011. 

M
EM

Ó
R

IA
 

08/10 

- Condução: (alunos) 

3. SANTOS, W. L. P. D; MORTIMER, E. F. Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem CTS (Ciência–
Tecnologia–Sociedade) no contexto da educação brasileira. Ensaio. V.2, dez. 2002, p.1-23. 

 

- Condução: (alunos) 

4. LORENZETTI, L.; SIEMSEN, G. H.; OLIVEIRA, S. Parâmetros de alfabetização científica e alfabetização 
tecnológica na Educação em Química: analisando a temática ácidos e bases. Actio: docência em Ciências, v. 2, 
p. 1-19, 2017. 

C
R

ÍT
IC

A
 

13/10 ORIENTAÇÃO* 

29/10 

 - Condução: (alunos) 

5. ZÁRATE, Julio D. B.; CANALLE, João B. G.; DA SILVA, José M. N. Análise e classificação das questões das dez 
primeiras olimpíadas brasileiras de astronomia e astronáutica. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 26, 
n. 3, p. 609-624, 2009. 

 

- Condução: (alunos) 

6. LEITE, B. S. A experimentação no ensino de química: uma análise das abordagens nos livros didáticos. 
Educación química, v. 29, n. 3, p. 61-78, 2018. 

SÍ
N

TE
SE

 1
0

 L
IN

H
A

S 

03/11 ORIENTAÇÃO* 

05/11 

- Condução: (Professor) 

7. MOREIRA. M. A. Mapas conceituais e aprendizagem significativa. 

Usando o Software Cmap Tools.  

12/11 8. Recursos Didáticos – buscar um artigo em: http://abrapecnet.org.br/enpec/xii-enpec/anais/lista_area_11_1.htm  

19/11 

- Condução: (alunos) 

9. GEHLEN, S. T. MALDANER, O. A.; DELIZOICOV, D. Momentos pedagógicos e as etapas da situação de estudo: 
complementariedade e contribuições para a educação em Ciências. Ciência & Educação, v. 18, n. 1, p. 1-22, 
2013. 

M
A

P
A

 

C
O

N
C

EI
TU

A

L 

26/11 ORIENTAÇÃO 

03/12 ORIENTAÇÃO  

10/12 SEMINÁRIOS DE APRESENTAÇÃO  

17/12 SEMINÁRIOS DE APRESENTAÇÃO 

 

 

http://lattes.cnpq.br/3543012935264915
http://abrapecnet.org.br/enpec/xii-enpec/anais/lista_area_11_1.htm

