
 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 
 

Disciplina:  ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Código: CQ099   

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 
INÍCIO 22/09/21 
FIM: 15/12/21 

Pré-requisito:  

não tem 

 

Não tem  Modalidade: (  ) Presencial     (  X ) Totalmente EaD    (  ) 50 % EaD* 

CH Total: 30 h / 10 

semanas 

CH: 3 encontros com 

4 horas cada, 

totalizando 12 horas 

síncronas e 18 horas 

 Assíncronas. 

Padrão (PD): 12 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 18 
Prática Específica 

(PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

Característica da Disciplina: consiste no cumprimento de carga horária (30hs) em atividades 
formativas na área de ensino de química, tais como: participação em eventos da área de 
educação/ensino, palestras, minicursos, organização de eventos, produção de material didático, 
organização de eventos científicos, etc. 
 

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial  
Disciplina ofertada no Período Especial referente ao 1º Semestre 2020 

 
Em atendimento às RESOLUÇÕES 22/21 e 56/21. 

As aulas serão no modo de Ensino Remoto emergencial (ERE). 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  

 
Para a validação das 30 hs de atividades formativas diversificadas, cada aluno deverá entregar 
memorial (conforme modelo será enviado aos alunos matriculados) contendo as atividades 
realizadas após ingresso no curso e até o momento da entrega do memorial com os respectivos 
comprovantes na ordem de descrição da atividade. Todas as atividades deverão ser comprovadas 
mediante certificado ou declaração. Só serão validadas as atividades comprovadas. 
• Alunos que tiverem a carga horária de 30 hs em atividades formativas terá aprovação 
automática na disciplina. 
• Após a entrega do material a pontuação será realizada pelo docente responsável pela 
disciplina.  Aqueles alunos que não tiverem a pontuação necessária deverão participar de um 
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evento que consiste em um seminário seguido de um debate sobre temática da área de 
ensino/educação definida com o professor. Cada aluno fica responsável pela apresentação de um 
tópico do seminário. 
 
 
Tópicos dos Seminário sobre o tema Inclusão:  
 

1. O que dizem os documentos Federais e Estaduais sobre inclusão. 
2. O tema Inclusão em eventos da área de Ensino de Química: levantamento das pesquisas 

apresentadas no ENEQ sobre o tema Deficientes visuais e auditivos (Química, Física, 
Biologia - últimos 4 eventos) 

3. O tema Inclusão em eventos da área de Educação em Ciências: levantamento das 
pesquisas apresentadas no ENPEC sobre o tema - Deficientes visuais e auditivos 
(Química, Física, Biologia - últimos 4 eventos) 

4. O tema Inclusão na Revista Química Nova na Escola - Deficientes visuais e auditivos 
(desde 1995) 

5. O tema Mercado de trabalho para deficientes no Brasil e no mundo (qualquer país) 
6. Levantamento das disciplinas oferecidas nas grades curriculares dos cursos de 

licenciatura em universidades Brasileiras, por região. 
7. O tema Inclusão Social no mundo (qualquer país)] 
8. O tema Inclusão Social no Brasil 

 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Possibilitar que o aluno complete as horas de atividades formativas na área de ensino de 
química, não completadas ao longo do curso. 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Completar as horas de atividades formativas na área de ensino de química, por meio de um 
seminário seguido de um debate sobre temática da área de ensino/educação definida com o 
professor. Cada aluno fica responsável pela apresentação de um tópico do seminário. 
 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
O conteúdo programático será trabalhado por meio de atividades remotas, que constarão de 3 
encontros com 4 horas cada, totalizando 12 horas síncronas e 18 horas assíncronas, via Microsoft 
Teams. O primeiro encontro ocorrerá no dia 22/09, quarta-feira, das 18 às 19h e será destinado 
para a ambientação dos alunos nos ambientes de trabalho virtuais, onde serão postados materiais 
com cronograma de atividades e formato da disciplina. O segundo e terceiro serão combinados 
com os alunos a partir das suas disponibilidades, quando ocorrerão os seminários. 
As horas assíncronas, serão para elaboração do seminário e do memorial, o qual deverá ser 
postado no Siga/ UFPR – Moodle. O professor atuará como tutor.  
 



 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
Calendário das atividades: constam no cronograma que será enviado a todos os alunos 
matriculados. 
 
Tipo de Avaliação: 
a. Frequência e participação nos encontros síncronos (peso 5) 
b. Elaboração e apresentação do seminário (peso 5)                                       
 
Sistema de aprovação: A nota de cada item constituir-se-á da média destes multiplicada pelo 
peso correspondente. Será considerado aprovado o aluno que tiver nota M ≥ 70 e frequência 
mínima de 75%, conforme normas da UFPR. 
 
A frequência e as etapas de elaboração do seminário serão computadas a partir da participação 
nas aulas e orientações síncronas nos dias determinados no cronograma.  
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Professor da Disciplina: Joanez Aparecida Aires 
 
Assinatura:  

 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  Marco Tadeu Grassi 
 
 
Assinatura: 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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