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PREZADOS ESTUDANTE

Bem-vindo ao mundo da Educação à Distância! Essa modalidade 

de educação inovadora apresenta características próprias, além de 

algumas vantagens em relação aos cursos presencias. Dentre as 

vantagens, podemos destacar a permanência em sua residência e/

ou trabalho, desenvolvendo estudos e leituras de acordo com seu 

ritmo de aprendizagem, podendo adequar-se ao tempo e ao lugar 

disponíveis. Contudo, ao mesmo tempo, o ead exige muita dis-

ciplina, o que implica em maior responsabilidade na construção 

do conhecimento, além de foco em seus objetivos, de forma a não 

perder a oportunidade apresentada a você. 

Em especial, o curso que escolheu, a Licenciatura em Quí-

mica na modalidade ead, é oferecido pelo Centro de Ciências Exa-

tas (cce) da Universidade Federal do Espírito Santo (ufes). Ele é 

integrado ao Ministério da Educação (mec), por meio do Sistema 

Universidade Aberta do Brasil (uab), em convênio com prefeitu-

ras municipais. Para acolhê-lo nesse curso, uma infraestrutura 

foi cuidadosamente planejada pela Universidade Federal do Espí-

rito Santo, Secretaria de Ensino a Distância (sead), pelos centros e 

departamentos envolvidos. A equipe à frente deste projeto lhe será 

Presidente da República
Dilma Rousseff

Ministro da Educação
Renato Janine Ribeiro

Diretoria de Educação a Distância
DED/CAPES/MEC
Jean Marc Georges Mutzig

Reitor
Reinaldo Centoducatte

Vice-Reitora
Ethel Leonor Noia Maciel

Pró-reitora de Ensino de Graduação
Maria Auxiliadora de Carvalho Corassa

Secretária de Ensino a
Distância – SEAD
Maria José Campos Rodrigues

Diretor Acadêmico – SEAD
Júlio Francelino Ferreira Filho

Coordenadora UAB da Ufes
Teresa Cristina Janes Carneiro

Coordenadora Adjunta UAB 
da Ufes
Teresa Cristina Janes Carneiro

Diretor do Centro de  
Ciências Exatas
Amando Biondo Filho

Coordenador do Curso de 
Graduação de Licenciatura em  
Química – EAD/Ufes
Rafael de Queiroz Ferreira

Revisor de Linguagem
Andréa Antolini Grijo

Coordenador de Tutoria
Warley de Souza Borges

Designer Educacional
Verônica Dadalto Gonçalves

Design Gráfico
LDI – Laboratório de Design 
Instrucional

SEAD
Av. Fernando Ferrari, nº 514
CEP 29075-910, Goiabeiras
Vitória – ES
(27) 4009-2208

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Laboratório de Design Instrucional

LDI coordenação
Geyza Dalmásio Muniz
José Otávio Lobo Name
Letícia Pedruzzi Fonseca
Priscilla Garone
Ricardo Esteves

Gerência
Giulliano Kenzo Costa Pereira
Patrícia Campos Lima

Editoração
Matheus Rocha

Capa
Paulo Caldas

Impressão
Tavares & Tavares

Copyright © 2015. Todos os direitos desta edição estão reservados à SEAD. Nenhuma parte 
deste material poderá ser reproduzida, transmitida e gravada, por qualquer meio eletrônico, 
por fotocópia e outros, sem a prévia autorização, por escrito, da Secretária de Ensino a 
Distância da SEAD – UFES.

A reprodução de imagens nesta obra tem caráter pedagógico e científico, amparada pelos 
limites do direito de autor,  de acordo com a lei nº 9.610/1998,  art. 46, III (citação em livros, 
jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, 
para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-
se o nome do autor e a origem da obra). Toda reprodução foi realizada com amparo legal do 
regime geral de direito de autor no Brasil.



Guia do Estudante ∙ 54 ∙ Guia do Estudante

CONHECENDO A UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO ESPÍRITO SANTO (UFES)

1.1. A instituição

A Universidade Federal do Espírito Santo (ufes) é uma instituição 

autárquica vinculada ao Ministério da Educação (mec), com auto-

nomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e que atua com base no princípio da indissociabili-

dade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, com vocação para 

atuar em todas as áreas do saber.

A ufes foi fundada em 5 de maio de 1954. Atualmente, é cons-

tituída de dois campi universitários localizados na capital, Vitó-

ria (Goiabeiras e Maruípe); um campus no município de Alegre, no 

sul do estado; e um campus no município de São Mateus, no norte 

capixaba. Sua sede administrativa central está localizada no cam-

pus universitário de Goiabeiras, em Vitória.

A instituição oferece mais de 95 cursos de graduação a cerca 

de 21.000 estudantes matriculados. À instituição estão vinculados 

1.615 professores e 2.125 servidores técnico-administrativos. Além 

da graduação, oferece em nível de pós-graduação, 51 cursos de 

mestrado e 22 de doutorado, nos quais estão, aproximadamente, 

2.900 estudantes matriculados, com cerca de 3.600 projetos de 

pesquisa em andamento.

A ufes também presta diversos serviços ao público acadê-

mico e à comunidade, como teatro, sala de cinema, galerias de 

arte, centro de ensino de idiomas, bibliotecas, planetário e obser-

vatório astronômico, auditórios, ginásio de esportes e outras ins-

talações esportivas.

Oferece também serviços na área de saúde por meio do Hospital 

Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) – principal uni-

dade pública de saúde do Espírito Santo – por meio do atendimento 

1apresentada por meio deste guia. Aqui, também, você encontrará informações gerais 

sobre o curso de Licenciatura em Química na modalidade ead e seu funcionamento. 

Dentro da estrutura organizacional do curso são previstos encontros presenciais 

semanais obrigatórios no polo municipal ao qual você está vinculado. Para geren-

ciar esse curso, você contará com o apoio de uma grande equipe, formada pelos 

professores − responsáveis pela elaboração dos conteúdos e pela orientação e dire-

cionamento das disciplinas −, pelos tutores a distância e os tutores presenciais, 

pelos coordenadores de polo e de curso, dentre outros. Todos atuando juntos e com-

prometidos com o êxito de sua caminhada.

O curso se propõe a formar, de modo consistente e contextualizado, professo-

res para atuarem como educadores no sistema de ensino, desde as séries finais do 

ensino fundamental (8º e 9º ano) e Ensino Médio.

Recomendamos que a leitura deste material seja sempre retomada para o esclare-

cimento de dúvidas que possam surgir ao longo do curso. Quanto às informações que 

não foram contempladas nesse guia, sugerimos que as busquem constantemente no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (ava). Os professores, tutores e colegas de curso 

também podem enriquecer os debates e as trocas de informações. Compartilhe!

Para finalizar a Coordenação do Curso de Licenciatura em Química, na modali-

dade ead, lhe deseja muito sucesso e prosperidade nessa nova jornada!

Boa leitura!

Coordenação do Curso
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no apoio à produção de conhecimento e à divulgação de financia-

mentos, bolsas e intercâmbios, no intuito de promover o desen-

volvimento científico, cultural e tecnológico da sociedade. Acesso: 

www.prppg.ufes.br

1.2.3. Pró-Reitoria de Extensão (proex)

A atividade de extensão é de natureza acadêmica e objetiva per-

manente interação com a comunidade. A Pró-Reitoria de Exten-

são (proex) é responsável por implementar e expandir a relação 

da universidade com a comunidade. Dessa forma, desenvolvem-

-se processos educativos, culturais e científicos, articulados com 

o ensino e a pesquisa. É por meio da extensão que a comunidade 

acadêmica realiza trabalhos voltados para solucionar questões 

locais, regionais e nacionais. Acesso: www.proex.ufes.br

1.2.4. Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB)

O Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Federal do 

Espírito Santo (sib/ufes) conta com oito unidades: Biblioteca Cen-

tral, Biblioteca Setorial Tecnológica, Biblioteca Setorial Ciências 

da Saúde, Biblioteca Setorial Centro Universitário Norte do Espí-

rito Santo, Biblioteca Setorial Ciências Agrárias, Biblioteca Seto-

rial de Artes, Biblioteca de Educação e Biblioteca Setorial Nedtec. 

A Biblioteca Central é órgão suplementar vinculado diretamente à 

Reitoria, que coordena todos os procedimentos técnicos desse sis-

tema. Administrativamente, as setoriais estão vinculadas aos seus 

centros de ensino. O sib/ufes se mantém em constante processo 

de atualização para que sejam providas informações atualizadas 

e adequadas às necessidades das atividades de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Administração da ufes.

O acesso ao acervo do sib é permitido tanto à comunidade univer-

sitária interna quanto à externa, isto é, está disponível para alunos, 

docentes e técnico-administrativos (ativos e inativos), inscritos 

automaticamente como usuários, o que acontece no momento da 

em dezenas de especialidades médicas, constituindo-se como 

referência em atendimentos de média e alta complexidade.

Missão da ufes

Gerar avanços científicos, tecnológicos, artísticos e culturais, 

por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, produzindo e 

socializando conhecimento para formar cidadãos com capa-

cidade de implementar soluções que promovam o desenvolvi-

mento sustentável.

Visão da ufes

Ser reconhecida como instituição pública multicampi no Espí-

rito Santo, de excelência nacional em ensino, pesquisa e extensão, 

consolidando a sua atuação de forma integrada com a sociedade e 

de forma comprometida com o desenvolvimento sustentável.

1.2. Organização da instituição

A estrutura organizacional da ufes conta com sete pró-reitorias, 

sete órgãos suplementares e dez centros de ensino, dentre os quais 

podemos destacar:

1.2.1. Pró-Reitoria de Graduação (prograd)

A Pró-Reitoria de Graduação é responsável pela matrícula e acom-

panhamento dos alunos vinculados à graduação, armazenando 

documentação relativa à vida acadêmica até a colação de grau. 

É à prograd que o aluno recorre por meio do Portal do Aluno, 

para fornecimento de histórico escolar, atestados, matrícula etc. 

Acesso: www.prograd.ufes.br

1.2.2. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG)

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (prppg) é responsá-

vel pelos projetos de pesquisa da instituição e pela implementa-

ção da pós-graduação. Sua atuação está centrada no incentivo e 
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foi alterada em 07 de maio de 2002, pela Resolução nº 30/2002-

cepe, a partir do processo nº 12. 234/99-70–colqui (Colegiado  

do Curso de Graduação em Química), o que resultou na versão 2002 

do Curso de Licenciatura Plena em Química, versão 2002, e na desa-

tivação da versão 1988, a partir do segundo semestre do ano de 2003.

Em 1996, foi aprovada, no Conselho de Ensino e Pesquisa da 

ufes, a criação do bacharelado em Química para ser iniciado no 

primeiro semestre do ano de 1997, juntamente com a nova ver-

são do curso de licenciatura plena em Química. A modalidade de 

Bacharelado em Química, com ênfase em Petróleo, iniciou-se efeti-

vamente a partir dde 2008, quando também ocorreu uma reformu-

lação profunda no currículo do curso de Licenciatura em Química.

Visando atender à crescente procura pelos cursos de Química e 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Departamento 

de Química vem solicitando investimentos em novos laborató-

rios e nas melhorias da infraestrutura dos já existentes, modifi-

cando a matriz curricular, buscando maior interação com centros 

de excelência, solicitando investimentos em acervo bibliográ-

fico e contratação de pessoal. Essas medidas visam impulsionar o 

desenvolvimento industrial, contribuindo para a melhoria da qua-

lidade de vida e a formação de profissionais altamente qualifica-

dos. Nessa perspectiva, o Mestrado em Química é uma inovação 

no elenco de ofertas do dqui. Em 2013, esse curso alcançou nota 

4 no conceito capes e o curso de Doutorado em Química foi apro-

vado, com primeira turma iniciada no segundo semestre de 2014.

Por meio da publicação da Portaria 7, de 22 de fevereiro de 

2006 do Ministério de Educação divulgou-se o resultado final da 

segunda etapa do Processo Seletivo de Projetos Pedagógicos de Cur-

sos de Licenciatura a Distância – Pró-Licenciatura. Assim, o curso  

de Licenciatura em Química na Modalidade a Distância da ufes para 

professores da Rede Pública de Ensino foi ofertado para os seguin-

tes polos municipais de apoio presencial, totalizando 180 vagas: 

Aracruz, Ecoporanga, Itapemirim, Iúna, Pinheiros e VilaVelha.

matrícula ou no estabelecimento de vínculo empregatício. Você 

pode consultar e retirar livros na Biblioteca Central da ufes utili-

zando sua identificação estudantil. Acesso: www.bc.ufes.br

Cada polo de apoio presencial ao ensino a distância conta com 

uma pequena biblioteca de obras básicas para seus estudos. Visite-a 

regularmente, colaborando para sua conservação e ampliação.

1.2.5. O Centro de Ciências Exatas

A Universidade Federal do Espírito Santo organiza-se em Centros, 

Departamentos e outros organismos de apoio ao ensino, à pesquisa 

e à extensão. Constituem unidades universitárias os seus dez Cen-

tros de Ensino, dentre esses o Centro de Ciências Exatas (cce), que 

congrega áreas fundamentais de conhecimento humano, bem como 

os Departamentos de Estatística, Física, Matemática e Química.  

Acesso: www.cce.ufes.br

Departamento de Química

O Conselho Universitário da ufes decidiu, em 05 de outubro de 

1993, pela criação do Departamento de Química (DQUI) tornando-o 

independente do antigo Departamento de Física e Química.

O primeiro curso de licenciatura em Química, foi criado em 30 

de setembro de 1987, por Resolução do Conselho Universitário da 

ufes, a partir do processo nº 1864/86-21 para atender a demanda 

no Magistério do Ensino Médio, como parte integrante do Depar-

tamento de Física e Química do antigo Centro de Estudos Gerais, 

passando a funcionar a partir de agosto de 1988. Esse curso de licen-

ciatura em Química foi reconhecido pelo Ministério de Educação 

em 28/09/1993, conforme Portaria no 1411 mec/sesu, de 27/09/1993. 

A matriz curricular do curso de licenciatura em Química – Ver-

são 1988 – foi alterada em 25 de outubro de 1996, pela Resolução 

no 54/96-cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) a par-

tir do processo no 6.973/96-16-dqui (Departamento de Química), 

criando-se assim a verão 1997 do curso. Posteriormente, essa matriz 
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O curso de licenciatura em Química na modalidade ead conta 

com uma estrutura capaz de atender às demandas variadas, utili-

zando os sofisticados recursos tecnológicos no desenvolvimento 

do ensino a distância. Para dar suporte a essa iniciativa, a reito-

ria criou a sead – Secretaria de Ensino a Distância, que é o orga-

nismo mediador e gestor das ações voltadas para essa modalidade. 

A secretaria está estruturada com uma composição de especialistas 

de diversas habilidades, atendendo aos projetos de vários setores 

da universidade e de outras instituições, por meio de parcerias. Os 

polos de apoio presencial (Centros Municipais de Educação Aberta 

e a Distância) interligam todos os municípios capixabas, os quais 

se apresentam como parceiros institucionais na oferta de ensino, 

pesquisa, formação e demais ações direcionadas ao conhecimento. 

Hoje, por meio da política de educação a distância assumida pela 

Administração Central da ufes, o programa de Interiorização leva 

conhecimento a todas as regiões do estado. Por fim, o curso de 

licenciatura em Química, na modalidade ead, possui material didá-

tico e de apoio construídos especificamente para sua oferta.

Para maiores informações, acesse: www.ead.ufes.br

CONHECENDO O CURSO DE  
LICENCIATURA EM QUÍMICA EAD

O curso de licenciatura em Química ead é organizado de forma a 

garantir aos profissionais egressos as condições de exercer a profis-

são, de acordo com as exigências do Conselho Nacional de Educação, 

procurando atender às mudanças sociais ocorridas nos últimos anos.

Concebe o conhecimento da Química como ciência, desen-

volvido ao longo do Ensino Médio, como apresentado nos Parâ-

metros Curriculares Nacionais (pcn), O aprendizado de Química, 

pelos alunos de Ensino Médio implica que eles compreendam as 

O Departamento de Química do cce é responsável pela oferta 

do curso de licenciatura em Química na modalidade a distância 

e conta com uma experiência positiva com o primeiro projeto de 

ensino a distância para esse curso. O corpo docente desse depar-

tamento é composto por 29 docentes, dos quais 27 são doutores 

e 2 são mestres. É importante salientar, que o curso de Química 

conta também com a participação de professores efetivos de outros 

departamentos alocados nos: Centro de Ciências Exatas, Centro de 

Educação, Centro Tecnológico, Centro Universitário Norte do Espí-

rito Santo, Centro de Ciências Humanas e Naturais, bem como de 

professores do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Aracruz. 

Acesso: www.quimica.vitoria.ufes.br

A modalidade ead permite que o Departamento de Química 

da ufes amplie, com mais agilidade, sua função social no estado, 

no sentido de assumir o seu papel e suas responsabilidades civil e 

ética na qualificação dos profissionais que atuam no ensino de Quí-

mica no estado do Espírito Santo sem a habilitação requerida pela 

legislação federal e que são impossibilitados de se deslocarem de 

suas cidades para o campus da ufes, em Vitória.

1.3. Educação Aberta e a Distância e o  

Curso de Licenciatura em Química

A ead constitui-se em um instrumento eficaz de democratização 

do acesso à educação e uma opção de qualidade para atender àque-

les que lutam por uma habilitação em nível superior que com-

põem esta população considerável e historicamente não assistida.

O curso de licenciatura em Química na modalidade ead, tem 

como meta a formação de professores de Química para trabalharem 

em todo o estado do Espírito Santo, nos sistemas público e privado 

do Ensino Médio. Essa licenciatura origina-se intrínseca e paralela-

mente ao Programa de Interiorização da ufes na Modalidade ead, 

constituindo-se como parte desse.

2
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brasileira, comprometidos com a busca de respostas aos desafios 

e problemas existentes em nossas escolas, especialmente as da 

rede pública.

Objetivos específicos

Espera-se que ao concluir o curso de licenciatura em Química, o 

professor tenha condições de:

• compreender o contexto da realidade social da escola 

brasileira (seus valores, representações, história e  

práticas institucionais) de modo a assumir postura  

crítica e esponsável pela transformação dessa  

realidade, contribuindo com o desenvolvimento  

de novas formas de interação e de trabalho escolar;

• orientar suas escolhas e decisões profissionais por  

princípios éticos, pela superação de preconceitos, pela 

aceitação da diversidade dos alunos, partindo do princípio  

de que todo aluno é capaz de aprender;

• compreender os processos de ensino e de aprendizagem, 

reelaborar os saberes e as atividades de ensino, sempre 

considerando a realidade social, os objetivos da escola  

básica, o cotidiano escolar e as experiências dos alunos;

• criar, implementar, avaliar e aperfeiçoar projetos de  

ensino e de aprendizagem, articulando-os com outras  

áreas do conhecimento e estimulando ações coletivas  

na escola, de modo a caracterizar uma nova concepção  

de trabalho educacional;

• investigar o contexto educativo na sua complexidade e 

analisar sua prática profissional, bem como as práticas 

escolares, tomando-as como objeto de reflexão, de modo  

a criar soluções mais apropriadas aos desafios específicos  

que enfrenta e dar prosseguimento ao processo de sua 

formação continuada;

• contribuir para a melhoria do ensino nas escolas públicas.

transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma 

abrangente e integrada e assim possam julgar com fundamentos 

as informações advindas da tradição cultural, da mídia, da escola 

e tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos 

(pcn, 2002, p. 240). Esses princípios indicam um ensino por parte do 

futuro professor que conduza o aprendizado da Química de maneira 

que possibilite aos alunos o desenvolvimento de habilidades e de 

competências em nível de representação, de comunicação, de inves-

tigação, de compreensão e de contextualização sociocultural.

• Curso: Química – Licenciatura

• Carga horária total: 3235h

• Carga horária obrigatória: 2455h (3235h – 400h – 180h – 200h)

• Formação específica: 1410h

• Formação ampliada: 1825h

• Estágio supervisionado: 400h

• Trabalho de conclusão de curso: 180h

• Atividades complementares: 200h

• Carga horária optativa: 0h

• Turno: integral

• Tempo mínimo para integralização do curso: 4 anos

• Tempo máximo para integralização do curso: 6 anos

• Modalidade: semipresencial

• Aprovado pelo cepe em 23/07/2014 por meio da  

Resolução 33/2014

• Vagas ofertadas em 2014: 77 vagas (setenta e sete),  

em três Polos Municipais uab do Espírito Santo.

2.1. Objetivos

Objetivo geral

O objetivo fundamental do Curso de Licenciatura em Química ead 

é formar professores como sujeitos de transformação da realidade 
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de reformulação, avaliação e acompanhamento. Essa 

mobilização requer medidas explícitas de valorização  

das atividades voltadas para a formação de professores;

• a docência, a “vida escolar” e as instituições essas 

relacionadas, na peculiaridade de seus saberes, valores,  

metas e práticas cotidianas, devem ser os objetos 

privilegiados de qualquer projeto que vise à preparação  

para o exercício profissional na escola contemporânea;

• a formação de professores deve ter na escola pública 

seu principal foco de interesse de estudo, investigação, 

acompanhamento, intervenção visando à melhoria da  

ação docente;

• este projeto político pedagógico de formação de  

professores prevê a indissociabilidade entre ensino,  

pesquisa e extensão. Em outras palavras, prevê a iniciação  

do discente nos processos de investigação na área da Química 

pelo ensino e pela prática, tornando-os capazes de promover 

sua formação continuada;

• a formação do professor dar-se-á ao longo de todo o  

processo de formação no curso de graduação;

• de modo a preservar os objetivos e respeitar perspectivas 

gerais da ufes, a estrutura curricular do curso deverá ser 

flexível, proporcionando uma pluralidade de caminhos  

aos discentes;

• a instituição escolar e sua proposta pedagógica, 

concomitantemente com as características da área  

de Química, devem ser o eixo norteador das diferentes 

modalidades de estágio supervisionado, que poderão  

também estender suas ações investigativas e propositivas  

a órgãos centrais e a espaços socioinstitucionais relevantes 

para a educação pública;

• esses princípios norteadores são decorrentes não só das 

abordagens epistemológicas e metodológicas do curso, mas 

Além disso, o licenciando é desafiado a exercitar sua criativi-

dade na resolução de problemas, a trabalhar com independência 

e em equipe, a transmitir claramente conteúdos e dificuldades e 

a desenvolver iniciativas e agilidade na atualização e aprofunda-

mento constante de seus conhecimentos para poder acompanhar 

as rápidas mudanças da área, considerando os avanços tecnoló-

gicos e o mundo globalizado. Sua formação pedagógica procura 

desenvolver, sobretudo, a sua capacidade de identificar o nível de 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes e adequar metodolo-

gias e material didático a essa realidade.

2.2. Princípios norteadores

Os aspectos que norteiam este projeto baseiam-se na constata-

ção de que se exige do professor no Ensino Médio, postura crítica 

e visão mais abrangente da Química envolvendo a sociedade para 

que possa “enfrentar os desafios colocados pelo complexo mundo 

contemporâneo”. No Brasil, em geral, existe hoje uma grande difi-

culdade dos profissionais de Química em transmitir e traduzir sua 

formação aos adolescentes que anseiam entender conceitos e sua 

aplicação a problemas mais emergentes.

Este projeto alia-se ao compromisso da ufes com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, a fim de elaborar uma proposta efetiva para 

a formação do professor para a escola básica de maneira a atender 

à legislação e às novas exigências impostas pela sociedade, colabo-

rando num projeto de sociedade mais justa e democrática.

Os eixos norteadores para o desenvolvimento do presente Pro-

jeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química ead 

baseiam-se nos princípios e objetivos gerais que são apresenta-

dos a seguir:

• empenho permanente na formação de professores em todas 

as instâncias da ufes e nas suas comissões de maneira a 

inspirar projetos integrados que visem preparar docentes 

para a educação básica traduzidos num esforço permanente 
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tem como elementos norteadores promover, por meio da 

reflexão/ação/reflexão os princípios teóricos e metodológicos 

que sustentam a Química como ciência, integrando o ensino 

e a pesquisa no processo de formação do professor como 

também, conduzir o futuro professor em uma interação 

orgânica com as escolas do Ensino Fundamental e Médio.

2.3. Perfil profissional do aluno egresso

O aluno egresso do Curso de Licenciatura em Química ead deverá 

pautar-se por atitudes éticas, políticas e humanistas, com o 

conhecimento e reflexão crítica suficiente para contribuir com a 

transformação da sociedade. O curso de licenciatura em Química 

na modalidade a distância deverá preparar o futuro professor para 

que tenha as competências e ou/habilidades descritas a seguir.

No âmbito profissional

• ter consciência da importância social da profissão 

como possibilidade de desenvolvimento social coletivo;

•  ter capacidade de disseminar e utilizar o conhecimento 

químico para a comunidade;

• atuar no ensino da Educação Básica,  

utilizando metodologia de ensino variada;

• contribuir para despertar o interesse científico  

e o desenvolvimento intelectual do educando;

• organizar e utilizar laboratórios de química;

• produzir e analisar criticamente livros didáticos e 

paradidáticos e indicar bibliografia para o ensino da Química;

• analisar e elaborar programas para a Educação Básica;

• exercer a sua profissão com espírito dinâmico, criativo,  

na busca de novas alternativas educacionais, enfrentando 

como desafio as dificuldades da docência;

• conhecer criticamente os problemas educacionais brasileiros;

também o campo conceitual que subsidia o projeto,  

parte inicialmente, da necessidade da Química existir  

como parte do conhecimento científico integrante na  

formação biológica e psicológica do homem, tendo como 

consequência sua atuação no meio social em que ele interage. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (ldb 9394/96) 

estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional e no 

capítulo em que trata da Educação Superior, indica que a 

formação universitária do futuro professor dentro de um 

novo contexto, deve ter como referencial as três etapas da 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio), em que o ensino de graduação deverá se fazer 

presente, conduzido por novas opções de cursos e currículos 

flexibilizados, permitindo a implementação de novas 

alternativas didáticas e pedagógicas;

• a Resolução cne/cp no 1, de 18 de fevereiro de 2002,  

baseada no Parecer cne/cp no 009/2001, estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica e a Resolução cne/cp no 2,  

de 19 de fevereiro de 2002, com base no Pareceres cne/cp  

nos 27 e 28/2001, determina a duração e a carga horária dos 

cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de 

professores da Educação Básica, em nível superior. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares para a graduação  

“A Licenciatura ganhou, como determina a nova legislação, 

terminalidade e integralidade própria em relação ao 

Bacharelado, constituindo-se em um projeto específico. 

Isso exige a definição de currículos próprios da Licenciatura 

que não se confundam com o Bacharelado ou com a antiga 

formação de professores que ficou caracterizada como modelo 

3 + 1” (Parecer cne/cp 9/2001, p. 6). A proposta do curso, no 

qual se conduzirá a formação do futuro professor de Química, 
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No âmbito da sua formação pessoal

• possuir conhecimento sólido e abrangente  

na área de atuação, com domínio das técnicas  

básicas de utilização de laboratórios, bem  

como procedimentos necessários aos primeiros  

socorros, nos casos de acidentes mais comuns em  

laboratórios de química;

• possuir capacidade crítica para analisar de maneira 

conveniente os seus próprios conhecimentos, apropriar-se 

de novos conhecimentos científicos e educacionais e refletir 

sobre o comportamento ético que a sociedade espera de  

sua atuação e de suas relações com os contextos  

culturais, socioeconômicos e político;

• identificar os aspectos sociais e filosóficos  

que definem a realidade educacional;

• identificar o processo ensino-aprendizagem  

como processo humano em construção;

• assumir visão crítica com relação ao papel  

social da ciência e à sua natureza epistemológica, 

compreendendo o processo histórico-social de  

sua construção;

• saber trabalhar em equipe e ter compreensão das  

diversas etapas que compõem uma pesquisa educacional;

• ter autonomia para escolher cursos de formação continuada 

que atendam às suas necessidades, à sua curiosidade e 

capacidade para estudos extracurriculares individuais ou 

em grupo, ao espírito investigativo, criatividade e iniciativa 

na busca de soluções para questões individuais e coletivas 

relacionadas com o ensino de Química, bem como para 

acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas oferecidas pela 

interdisciplinaridade, como forma de garantir a qualidade do 

ensino de Química;

• identificar no contexto da realidade escolar os fatores 

determinantes do processo educativo, tais como o contexto 

socioeconômico, a política educacional, a administração 

escolar e os fatores específicos do processo ensino-

aprendizagem de Química;

• assumir conscientemente a tarefa educativa,  

cumprindo o papel social de preparar os alunos  

para o exercício consciente da cidadania.

No âmbito do ensino de Química

• refletir de forma crítica acerca de sua prática docente, 

identificando problemas de ensino e aprendizagem;

• compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, 

tecnológicos, ambientais, políticos e éticos relacionados  

às aplicações da química na sociedade;

• saber trabalhar em laboratório e saber usar a  

experimentação em química como recurso didático;

• possuir conhecimentos básicos do uso de computadores  

e sua aplicação em ensino de Química;

• possuir conhecimentos dos procedimentos  

e normas de segurança no trabalho;

• conhecer teorias psicopedagógicas que fundamentam  

o processo de ensino-aprendizagem, bem como os  

princípios de planejamento educacional;

• conhecer os fundamentos, a natureza e as principais 

pesquisas de ensino de Química;

• conhecer e vivenciar projetos e propostas  

curriculares de ensino de Química;

• ter atitude favorável à incorporação, em sua prática,  

dos resultados da pesquisa educacional em ensino  

de Química, visando solucionar os problemas  

relacionados ao ensino-aprendizagem.
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• produzir e avaliar criticamente os materiais didáticos, como 

livros, apostilas, kits, modelos, programas computacionais e 

materiais alternativos;

• demonstrar bom relacionamento interpessoal e saber 

apresentar adequadamente os projetos e resultados de 

pesquisas na linguagem educacional, oral e escrita (textos, 

relatórios, pareceres, pôsteres, Internet, etc.) em idioma pátrio, 

incluindo a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para surdos.

• Os conhecimentos de Química superior ultrapassando os 

conteúdos ensinados no Ensino Médio devem permitir ao 

futuro professor uma visão da importância dos tópicos que 

esteja ensinando no contexto geral da Química e de outras 

áreas afins, além da possibilidade de ingressar em cursos de 

pós-graduação, lato e stricto sensu. O curso possibilita também 

que o licenciando comprove e/ou obtenha conhecimentos 

de disciplinas afins (por exemplo, Física e Matemática) como 

instrumento de compreensão e utilização da Química;

• Salienta-se que a formação do caráter do licenciado, deve 

proporcionar-lhe condições de exercer plenamente sua 

cidadania e, como profissional, de respeitar o direito à vida 

e ao bem-estar dos cidadãos que direta ou indiretamente 

possam vir a ser atingidos pelos resultados de suas atividades. 

Enfatizam-se ainda questões como: globalização, ética, 

flexibilidade intelectual, formação para o trabalho em equipe, 

necessidade de atualização e ampliação constante dos 

conhecimentos, incluindo aspectos regionais, e da dinâmica 

educativa para a formação do licenciado.

2.4. Estrutura curricular

A estrutura curricular foi agrupada em dois blocos de disciplinas e 

atividades, que contemplam vários aspectos da formação docente, 

conforme especificado Quadro 1. A estrutura curricular também 

foi organizada em função da distribuição da carga horária segundo 

• ter formação humanística que permita exercer plenamente 

sua cidadania e, como profissional, respeitar o direito à vida  

e o bem estar dos cidadãos;

• ter habilidades que o capacitem para a preparação e 

desenvolvimento de recursos didáticos e instrucionais 

relativos à sua prática, para a avaliação da qualidade do 

material disponível no mercado, além de ser preparado  

para atuar como pesquisador do ensino de Química.

No âmbito de sua compreensão em relação à Química

• compreender os conceitos, leis e princípios da Química;

• conhecer as propriedades físicas e químicas principais dos 

elementos e compostos, que possibilitem entender e prever  

o seu comportamento físico-químico, aspectos de reatividade, 

mecanismos e estabilidade;

• acompanhar e compreender os avanços científico-

tecnológicos e educacionais;

• reconhecer a Química como uma construção humana e 

compreender os aspectos históricos de sua produção e suas 

relações com o contexto cultural, socioeconômico e político.

Com relação à busca de informação e à comunicação:

• saber identificar e fazer buscas nas fontes de informações 

relevantes para a Química, inclusive as disponíveis nas 

modalidades eletrônicas e remotas, que possibilitem a 

contínua atualização técnica, científica, humanística 

e pedagógica;

• ler, compreender e interpretar os textos científico-

tecnológicos em idioma pátrio e estrangeiro especialmente 

em inglês e espanhol;

• interpretar e utilizar diferentes formas de representação  

da Química;
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Organização da Educação Básica; Didática; Currículo e Formação 

Docente; Fundamentos da Língua Brasileira de Sinais; Educação e 

Inclusão; Fundamentos Estruturais e Pedagógicos em ead e Pes-

quisa e Prática Pedagógica no Ensino) e 8 disciplinas (Pesquisa e Prá-

tica Pedagógica no Ensino de Laboratório 1, 2, 3 e 4; Estágio I, II, III 

e IV) que se referem à interface entre o saber pedagógico e o conte-

údo específico visando à reflexão e à prática do ensino, associadas 

à pesquisa e à prática pedagógica, ou a projetos a serem realizados 

nos laboratórios de Química e/ou junto às escolas. São disciplinas de 

caráter amplo, planejadas com o objetivo de sensibilizar e introduzir 

o aluno ao estudo sistemático de alguns conceitos, na problemática 

da educação e do ensino de Química e de Ciências e no desenvolvi-

mento de atividades culturais ou científicas associadas a projetos de 

atividades voltados à ação na realidade escolar. Essas disciplinas são 

destinadas à realização de estudos, atividades práticas e pesquisas, 

com base nos conteúdos desenvolvidos nos diferentes módulos e 

eixos de formação do curso e relacionando-os aos temas transversais, 

história e cultura afro-brasileira e temática Indígena, atendendo à Lei 

Federal 10.639/2003 (temática da História e Cultura Afro-Brasileira), 

Lei nº 11.645/2008 (temática Indígena) e da Lei Federal 9.795/1999.

É importante salientar que a presença de estudantes com neces-

sidades educacionais especiais nas instituições educativas implica 

na modernização e na reestruturação de suas condições atuais, de 

forma que possa se adequar às exigências de uma sociedade aberta à 

diversidade, que rejeita preconceitos e limites. Sendo assim, e a par-

tir da promulgação do Decreto nº 5.626, em 22 de dezembro de 2005, 

que regulamentou a Lei nº 10.436, homologada em 2002, instituiu-

-se o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio 

de comunicação e expressão das comunidades surdas. O Art. 3º do 

Decreto nº 5.626 determina que “Libras deve ser inserida como dis-

ciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professo-

res para o exercício do magistério, em nível médio e superior”. Dessa 

forma, como pode se observar na Tabela 1, a disciplina Fundamentos 

a proposta da Resolução CNE/CP 2/2002 para os cursos de forma-

ção de professores da Educação Básica em nível superior em seus 

incisos I, II, III e IV.

I. 400 (quatrocentas) horas de prática como componente 

curricular vivenciadas ao longo do curso;

II. 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado 

a partir do início da segunda metade do curso;

III. 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos 

curriculares de natureza científico-cultural;

IV. 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades 

acadêmico-científico-culturais.

O primeiro bloco (Bloco I), Formação Específica, engloba 26 disci-

plinas das quais 20 (Química Geral I e II; Química Geral Experimen-

tal I; Química Analítica 1 e 2; Química Analítica Experimental 1 e 2; 

Físico-Química 1e 2; Físico-Química Experimental; Química Orgâ-

nica 1 e 2; Química Orgânica Experimental 1; Química Inorgânica 1 

e 2; Química Inorgânica Experimental; Química Ambiental; Evolu-

ção da Química; Bioquímica e Química Aplicada) visam à aquisição 

de conhecimentos sólidos e abrangentes em Química. Além disso, 

temos 5 disciplinas em áreas afins (Cálculo I e II B; Física B1; Física 

Experimental e Física B3).

O Bloco 1 apresenta também 1 (uma) disciplina voltada para o 

aprendizado na modalidade ead : Metodologia da Pesquisa em ead, 

cujo principal foco é a estrutura da rede em ead e as ferramentas 

de utilização por meio da tecnologia da informação. Essa disciplina 

aborda uma introdução à informática básica e às ferramentas tecno-

lógicas do ensino a distância, assim como, pesquisa no ciberespaço 

, instrumentação de navegação e produção no ambiente digital.

O segundo bloco (Bloco 2), Fundamentos Metodológicos do 

Ensino Teórico e Prático da Educação, é constituído por 21 disci-

plinas, as quais são divididas em: 9 disciplinas específicas de Edu-

cação (Sociologia da Educação; Psicologia da Educação; Política e 
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Quadro 1 – Distribuição em blocos das disciplinas do 

curso de licenciatura em Química ead.

BLOCO I (1410H) DISCIPLINAS

Formação Específica 
(disciplinas e atividades 
diretamente relacionadas 
aos conhecimentos das áreas 
de Química, de Física e de 
Matemática)

1. Química Geral I 60h

2. Química Geral II 60h 

3. Química Geral Experimental I 60h

4. Cálculo I B 60h

5. Cálculo II B 60h

6. Física B1 60h

7. Física B 3 60h

8. Física Experimental 130h

9. Química Analítica 1 60h

10. Química Analítica 2 60h

11. Química Analítica Experimental 1 60h

12. Química Analítica Experimental 2 60h

13. Físico-Química 1 60h

14. Físico-Química 2 60h

da Língua Brasileira de Sinais foi inserida como componente curri-

cular obrigatório no curso de licenciatura em Química ead.

Completando o segundo bloco, temos 2 (duas) disciplinas asso-

ciadas ao trabalho de conclusão de curso (Trabalho de Conclusão 

de Curso I e II) que representa um papel fundamental e essencial 

na formação do futuro profissional, caracterizada pela elabora-

ção de uma monografia. Por fim, temos 200 (duzentas) horas para 

outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais (Ativi-

dades Complementares).

15. Físico-Química Experimental 60h

16. Química Orgânica 160h

17. Química Orgânica 2 60h

18. Química Orgânica Experimental 1 60h

19. Química Inorgânica 160h

20. Química Inorgânica 2 60h

21. Química Inorgânica Experimental 60h

22. Química Ambiental 30h

23. Evolução da Química 30h

24. Bioquímica 60h

25. Química Aplicada 30h

26. Metodologia da Pesquisa em ead 30h

BLOCO ii (1825H) DISCIPLINAS

Formação Específica 
(disciplinas e atividades 
diretamente relacionadas 
aos conhecimentos das áreas 
de Química, de Física e de 
Matemática)

1. Sociologia da Educação 60h

2. Psicologia da Educação 60h

3. Política e Organização da Educação Básica 60h

4. Didática 75h

5. Currículo e Formação Docente 60h

6. Fundamentos da Língua Brasileira de Sinais 60h

7. Educação e Inclusão 60h

8. Fundamentos Estruturais e Pedagógicos da ead 90h

9. Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino 60h

10. Fundamentos Históricos-Filosóficos da Educação 60h

11.
Pesquisa e Prática Pedagógica  
no Ensino de Laboratório 1 100h

12.
Pesquisa e Prática Pedagógica  
no Ensino de Laboratório 2 100h

13.
Pesquisa e Prática Pedagógica  
no Ensino de Laboratório 3 100h
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A distribuição das disciplinas obrigatórias apresentadas nos Blocos 1 e 2 do Quadro 1 

ao longo dos 8 períodos letivos, os respectivos número de créditos, as respectivas car-

gas horárias e os respectivos pré-requisitos estão apresentados a seguir:

1º período

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉD. C.H. Semestral
PRÉ-

REQUISITO

EAD11780 Química Geral I 4 60h —

EAD09688 Química Geral Experimental I 1 60h —

EAD11781 Cálculo I B 4 60h —

EAD9050 Física B1 4 60h —

EAD11782
Fundamentos Estruturais e 

Pedagógicos da ead
4 90h —

EAD07467 Sociologia da Educação 4 60h —

14. Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino de Laboratório 4 100h

15. Estágio I 100h

16. Estágio II 100h

17. Estágio III 100h

18. Estágio IV 100h

19. Trabalho de Conclusão de Curso I 30h

20. Trabalho de Conclusão de Curso II 150h

21. Atividades Complementares 200h

2.4.1. Matriz curricular

2º período

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉD. C.H. Semestral
PRÉ-

REQUISITO

EAD11954 Química Geral II 4 60h
Química 
Geral I

EAD06547 Psicologia da Educação 4 60h —

EAD11955 Educação e Inclusão 4 60h —

EAD11956 Cálculo II B 4 60h Cálculo I B

EAD9059 Física Experimental 1 1 30h —

EAD09769 Metodologia da Pesquisa em ead 2 30h —

EAD09154
Fundamentos da Língua Brasileira 

de Sinais (Libras)
4 60h —

3º período

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉD. C.H. Semestral
PRÉ-

REQUISITO

EAD06551 Química Inorgânica 1 4 60h
Química 
Geral II

Novo código
Fundamentos Histórico-Filosóficos 

da Educação
4 60h —

EAD06549 Química Orgânica 1 4 60h
Química 
Geral II

EAD07557 Currículo e Formação Docente 4 60h —

EAD07559 Didática 5 75h —

EAD09660 Fisica B3 4 60h —
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6º período

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉD. C.H. Semestral
PRÉ-

REQUISITO

Novo código Físico-Química 2 4 60h
Físico-

Química 1

EAD09662 Físico-Química Experimental 1 60h —

EAD09681 Química Analítica Experimental 2 1 60h
Química 

Analítica 1

Novo código
Pesquisa e Prática Pedagógica no 

Ensino de Laboratório 2
2 100h

Pesquisa e P. 
Pedag. Ens. 

de Lab. 1

EAD09654 Estágio II 2 100h Estágio I

7º período

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉD. C.H. Semestral
PRÉ-

REQUISITO

Novo código Química Ambiental 2 30h —

EAD06555 Bioquímica 4 60h —

EAD07187
Política e Organização da Educação 

Básica
4 60h

Psicologia da 
Educação

EAD09655 Estágio III 2 100h Estágio II

Novo código
Pesquisa e Prática Pedagógica no 

Ensino de Laboratório 3
2 100h

Pesquisa e P. 
Pedag. Ens. 
De Lab. 2

EAD11450 Trabalho de Conclusão de Curso I 1 30h
Currículo e 
Formação 
Docente

4º período

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉD. C.H. Semestral
PRÉ-

REQUISITO

EAD06550 Química Orgânica 2 4 60h
Química 

Orgânica 1

EAD06548 Química Orgânica Experimental 1 1 60h
Química 

Orgânica 1

EAD06553 Química Inorgânica 2 4 60h
Química 

Inorgânica 1

Novo código Química Inorgânica Experimental 1 60h
Química 
Geral II

EAD09682 Química Analítica 1 4 60h
Química 
Geral II

EAD07593
Pesquisa e Prática Pedagógica no 

Ensino
4 60h —

5º período

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉD. C.H. Semestral
PRÉ-

REQUISITO

EAD09683 Química Analítica 2 4 60h
Química 

Analítica 1

EAD09680 Química Analítica Experimental 1 1 60h
Química 
Geral II

Novo código Físico-Química 1 4 60h Cálculo II B

EAD09653 Estágio I 2 100h Didática 

Novo código
Pesquisa e Prática Pedagógica no 

Ensino de Laboratório 1
2 100h Didática

Novo código Evolução da Química 2 30h —
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Cálculo I B

Funções reais de uma variável real. Limite. Continuidade. Deriva-

ção. Funções transcendentes trigonométricas, logarítmicas, expo-

nenciais, hiperbólicas. Regra de L’Hospital. Aplicações da derivada 

(traçado de gráficos, máximos e mínimos, movimento retilíneo). 

Integral indefinida. Integral definida e o Teorema fundamental do 

cálculo. Aplicações da integral definida na Geometria (áreas, volu-

mes, comprimentos) na Física e na Engenharia.

Fundamentos estruturais e pedagógicos da ead

 Introdução à informática e às ferramentas tecnológicas do ensino 

a distância. Pesquisa no ciberespaço. Instrumental de navegação e 

produção no ambiente digital.

Sociologia da Educação

Estudos das principais correntes do pensamento sociológico. A 

abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. A 

Sociologia da Educação no Brasil. Os desafios à educação impostos 

pela contemporaneidade.

Física B1

Sistemas de unidades. Cinemática, estática e dinâmica da partí-

cula; princípios de conservação. Sistemas de partículas: centro de 

massa e momento linear; trabalho e energia; cinemática e dinâ-

mica da rotação; princípios de conservação.

2º. período

Metodologia da Pesquisa em ead

O ensino e a aprendizagem na modalidade ead. A estrutura da rede 

em ead e as ferramentas de utilização através da tecnologia da 

informação. A orientação em ead. Utilização e produção de mate-

riais didáticos.

8º período

CÓDIGO DISCIPLINA CRÉD. C.H. Semestral
PRÉ-

REQUISITO

EAD09656 Estágio IV 2 100h Estágio III

EAD09685 Química Aplicada 2 30h —

Novo código
Pesquisa e Prática Pedagógica no 

Ensino de Laboratório 4
2 100h

Pesquisa e P. 
Pedag. Ens. 
De Lab. 3

EAD11451 Trabalho de Conclusão de Curso II  3 150h TCC I

2.5. Ementas das disciplinas

1º. período

Química Geral I

Introdução: matéria e medidas. Átomos, moléculas e íons. Este-

quiometria química. Reações químicas em solução. Gases. Pro-

priedades das soluções. Estrutura atômica, tabela periódica e 

propriedades periódicas. Ligação química: conceitos gerais. Liga-

ção covalente e estrutura molecular. Interações intermoleculares e 

propriedades de sólidos e líquidos.

Química Geral Experimental I

Noções elementares de segurança. Equipamento básico de laborató-

rio. Medidas e erros, tratamento de dados experimentais, constantes 

físicas: ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Introdução 

às técnicas básicas de trabalho em laboratório de química: pesagem, 

dissolução, pipetagem, filtração, recristalização. Técnicas de sepa-

ração de misturas, preparação de soluções e titulações.
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3º. período

Química Inorgânica I

Estrutura atômica, penetração e blindagem, princípio de preen-

chimento, parâmetros atômicos. Ligação química, teoria da liga-

ção de valência, teoria dos orbitais moleculares, ordem de ligação. 

Ligação iônica e energia reticular. Ligação metálica.Ácidos e bases. 

Oxidação e redução.

Química Orgânica 1

Introdução ao estudo dos compostos do carbono. Alcanos e 

ciclo-Alcanos. Alquenos. Estereoquímica. Alquinos. Compostos 

Aromáticos.

Didática

Educação: concepções atuais. Componentes do processo de ensino 

e de aprendizagem: planejamento, objetivos, conteúdos, metodo-

logia, recursos e avaliação. Relação professor-aluno.

Física B3

Carga e matéria. Campo e potencial eletrostático. Corrente elétrica: 

resistência e capacitor, circuitos de corrente contínua. Campo 

magnético: Lei de Ampère-Maxwell, Lei de Biot-Savart. Indução 

magnética:Lei de Faraday. Circuitos de correntes alternadas, res-

sonância, transformador. Equações de Maxwell.

Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação

Especificidade e intercomplementaridade entre fundamentos his-

tórico-filosóficos da educação com a política e o cotidiano de sabe-

res e fazeres na educação.  Correntes do pensamento e tendências 

da prática pedagógica no Brasil, em sua relação com “paradigmas” 

filosóficos e a história recente do Brasil.

Química Geral II

Termodinâmica química. Equilíbrio químico. Equilíbrio Ácido-

-Base. Equilíbrio de precipitação. Cinética química. Eletroquí-

mica. Química nuclear.

Psicologia da Educação

Relação psicologia e educação. A dinâmica psicossocial da educa-

ção: sistema educacional brasileiro, prática educacional e cotidiano 

escolar. Concepções de aprendizagem e processos educacionais.

Educação e Inclusão

Diferentes abordagens sobre Educação e diversidade. Perspectivas 

histórico-culturais e psicossociais. Legislação e políticas públi- 

cas em Educação Especial no Brasil e no Espírito Santo; os sujeitos 

da Educação. O cotidiano educacional, o contexto escolar, a diver-

sidade e a escola inclusiva.

Cálculo II B

Técnicas de integração (substituições, integração por partes, fra-

ções parciais). Sequências e séries numéricas. Série de Taylor. Veto-

res no espaço. Retas e planos. Curvas e superfícies. Funções de duas 

e três variáveis. Derivação parcial. Integração dupla e tripla. Inte-

gral em coordenadas polares, cilíndricas e esféricas. Aplicações.

Física Experimental 1

Erros, desvios, algarismos significativos, incertezas, propagação 

de incertezas. Construção de gráficos. Forças. Dinâmica, centro de 

massa e momento linear. Dinâmica de rotação.

Fundamentos da Língua Brasileira de Sinais (Libras)

A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura 

surda. A identidade surda. Sinais básicos na conversação.
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Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino

Relação entre a pesquisa, formação do professor e prática peda-

gógica, com vistas ao ensino com pesquisa, considerando suas 

diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do 

professor na pesquisa, na produção e socialização do conheci-

mento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferen-

tes enfoques da pesquisa sobre, com e para a prática pedagógica.

5º. período

Química Analítica 2

Análise quantitativa. Algarismos significativos. Erros. Análise 

gravimétrica. Análise volumétrica. Substâncias padrão. Indica-

dores. Volumetria de neutralização. Volumetria de precipitação. 

Volumetria de neutralização. Volumetria de complexação e volu-

metria de oxirredução.

Química Analítica Experimental 1

Aplicações dos conceitos à análise química. Separação e identifi-

cação de cátions e ânions mais comuns. Conceitos gerais de aná-

lise qualitativa.

Físico-Química 1

Introdução à Físico-química. Gás perfeito e gases reais. A Primeira, 

Segunda e Terceira Leis da Termodinâmica. Equílibrio Material.

Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino de Laboratório 1

Planejamento e elaboração de atividades experimentais 

relacionadas aos conteúdos das disciplinas: Química Inorgânica 

1 e 2 e Química Inorgânica Experimental para o Ensino Médio. 

Abordagem tradicional e propostas alternativas no ensino de 

Química: aulas expositivas, aulas experimentais, livros didáticos 

e paradidáticos, jogos, multimídia, e internet; análise de materiais 

Currículo e Formação Docente

Fundamentos do currículo. Principais enfoques curriculares. 

Acompanhamento e análise de um currículo. Formação para a 

docência. 

4º. período

Química Orgânica 2

Haletos orgânicos, alcoóis, fenóis e éteres. Reações de substitui-

ção nucleofílica e eliminação. Aldeídos e cetonas. Ácidos carboxí-

licos e seus derivados. Aminas.

Química Orgânica Experimental 1

Introdução ao laboratório de química orgânica. Métodos de sepa-

ração, purificação e identificação de compostos orgânicos.

Química Inorgânica Experimental

Síntese, purificação e observação de propriedades de compostos 

inorgânicos de alguns elementos dos blocos s, p e d.

Química Inorgânica 2

Simetria molecular. Compostos de coordenação: histórico e 

conceitos importantes. Modelos de ligação, espectros e magne-

tismo em compostos de coordenação: teoria da ligação de valên-

cia, teoria do campo cristalino e teoria dos orbitais moleculares.

Geometria de complexos, classes de ligantes e estereoquímica. 

Constantes de formação, efeito quelato e efeitos estéricos.

Química Analítica 1

Introdução à análise qualitativa. Conceitos gerais de análise 

qualitativa. Equilíbrios iônicos. Equilíbrios que envolvem áci-

dos e bases. Solubilidade. Equilíbrio de complexação e reações 

de oxirredução.
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expositivas, aulas experimentais, livros didáticos e paradidáticos, 

jogos, multimídia, e internet; análise de materiais pedagógicos 

para o ensino de Química. Planejamento de aulas de química para 

o Ensino Médio: aspectos teóricos e experimentais.

Físico-Química 2

Soluções: ideais e reais; Equilíbrio químico. Equilíbrio de fases: 

sistemas unários e multicomponentes. Eletroquímica.

Físico-Química Experimental

Introdução à Físico-química. Gases: gás perfeito e gases reais. A 

Primeira Lei da Termodinâmica. Segunda Lei da Termodinâmica. 

Equilíbrio Material . Termoquímica e Terceira Lei da Termodinâ-

mica. Soluções: ideais e reais. Equilíbrio químico. Equilíbrio de 

fases: sistemas unários e multicomponentes. Eletroquímica.Ciné-

tica Química. Sistemas Coloidais.

Estágio II

Investigação do espaço escolar. Metodologias e propostas de 

ensino de Química. Relato de experiência docente. Elaboração de 

atividades de estágio que articulem a unidade teoria e prática para 

serem aplicadas durante a visita às escolas campo.

7º. período

Política e Organização da Educação Básica

A configuração histórica de Estado brasileiro. A função social da 

educação e definição da política educacional. Estado e planeja-

mento educacional: centralização/descentralização, público/pri-

vado e quantidade/qualidade. Organização, financiamento, gestão 

e avaliação da Educação Básica. Política de formação de professo-

res no Brasil. Política educacional no Espírito Santo.

pedagógicos para o ensino de Química. Planejamento de aulas de 

química para o Ensino Médio: aspectos teóricos e experimentais. 

Evolução da Química

As origens da Química. A alquimia e a protoquímica.A Química do 

século xvi. A Química no século XVII.A Química do século XVIII. A 

Química no século XIX. A Química moderna.

Estágio I

 Leis federais que regem o estágio supervisionado nas licenciatu-

ras. Orientação para início do estágio em escolas do Ensino Médio. 

Atribuições o professor de Química na educação básica. Currículo 

escolar e cultura. Educação e direitos humanos. Investigação no 

ensino. Avaliação qualitativa e formativa. Química para a inclusão. 

Experiência docente. Elaboração de atividades de estágio que arti-

culem a unidade teoria e prática para serem aplicadas durante a 

visita às escolas campo.

6º. período

Química Analítica Experimental 2

Análise quantitativa. Aferição de instrumentos de laboratório. 

Análise gravimétrica. Substâncias padrão. Indicadores. Análise 

volumétrica. Volumetria de neutralização. Volumetria de precipi-

tação. Volumetria de neutralização. Volumetria de complexação e 

volumetria de oxirredução.

Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino de Laboratório 2

Planejamento e elaboração de atividades experimentais relaciona-

das aos conteúdos das disciplinas: Química Orgânica 1 e 2 e Quí-

mica Orgânica Experimental 1 para o Ensino Médio. Abordagem 

tradicional e propostas alternativas no ensino de Química: aulas 
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8º. período

Química Aplicada

Tecnologia química de processos: inorgânicas e orgânicas.

Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino de Laboratório 4

Planejamento e elaboração de atividades experimentais relacio-

nadas aos conteúdos das disciplinas de Físico-química 1 e 2 e 

Físico-química Experimental para o Ensino Médio. Abordagem 

tradicional e propostas alternativas no ensino de Química: aulas 

expositivas, aulas experimentais, livros didáticos e paradidáticos, 

jogos, multimídia, e internet; análise de materiais pedagógicos 

para o ensino de Química. Planejamento de aulas de química para 

o Ensino Médio: aspectos teóricos e experimentais.

Estágio IV

Estudo da causa dos conflitos escolares e das possibilidades de 

mediação. Observação em unidades escolares e elaboração de pro-

jetos de mediação de conflitos junto à comunidade escolar.

Trabalho de Conclusão de Curso II

Elaboração, aplicação e apresenação de um projeto de pesquisa 

voltado para o ensino da Química.

2.6. Regulamento de Estágio Supervisionado Obrigatório

2.6.1. Aspectos legais do estágio supervisionado

Art. 1º O estágio curricular obrigatório para o curso Licenciatura 

em Química cumpre as exigências previstas nas seguintes leis e 

resoluções: Lei 9.3941 de 20 de dezembro de 2006, Lei Federal 

11.7882 de 25 de setembro de 2008, Resolução cne/cp 23 de 19 de 

fevereiro de 2002, Resolução cne/ces 84, de 11de março de 2002, 

Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino de Laboratório 3

Planejamento e elaboração de atividades experimentais relaciona-

das aos conteúdos das disciplinas: Química Analítica 1 e 2 e Quí-

mica Analítica Experimental 1 e 2 para o Ensino Médio. Abordagem 

tradicional e propostas alternativas no ensino de Química: aulas 

expositivas, aulas experimentais, livros didáticos e paradidáticos, 

jogos, multimídia, e internet; análise de materiais pedagógicos 

para o ensino de Química. Planejamento de aulas de química para 

o Ensino Médio aspectos teóricos e experimentais.

Estágio III

Conceito de avaliação. Conceito de seleção/aferição. Conceito de 

avaliação escolar. Modalidades de avaliação escolar e sua constru-

ção. Avaliação institucional. Modalidades de avaliação institucio-

nal e sua construção. A prática da avaliação escolar . A pática da 

avaliação institucional. Observação em unidades escolares da pra-

tica de avaliação e elaboração de projetos de avaliação.

Trabalho de Conclusão de Curso I

Fundamentos do conhecimento científico. Técnicas de pesquisa. 

Ética e pesquisa. Elaboração do projeto de trabalho de conclusão 

de curso. Comunicação da pesquisa.

Química ambiental

Introdução à Geoquímica. Energia. Ar, terra e água; propriedades, 

recursos e problemas de poluição. Substâncias tóxicas. A quali-

dade de vida.

Bioquímica

Aspectos químicos dos glicídios, lipídios ácidos aminados e áci-

dos nucleicos. Aspectos cinéticos e metabólicos de enzimas e 

coenzimas. Metabolismo energético.
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Química Modalidade a Distância para que esse emita o 

competente parecer.

V. a disciplina Estágio Supervisionado terá a carga horária 

das aulas teóricas e práticas distribuídas de acordo com as 

orientações da res 75/2010-cepe, Art. 8o.

2.7. Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso

O trabalho de conclusão de curso (tcc) é parte integrante do currí-

culo do curso de Licenciatura em Química ead, devendo seguir a 

normatização previamente fornecida ao discente.

O objetivo do tcc é consolidar os conteúdos estudados ao 

longo do curso num trabalho de pesquisa e prática pedagógica, 

projeto ou ainda um estudo de caso. O desenvolvimento desse tra-

balho deve possibilitar ao aluno a integração entre teoria e prática, 

verificando a capacidade de síntese das vivências do aprendizado 

adquiridas durante o curso.

O tcc deve ser apresentado sob a forma de monografia ou tra-

balho de divulgação científica, sistematizado e completo sobre 

um assunto particular, devendo se configurar como um texto con-

ciso e coeso.

O trabalho de conclusão do Curso de Licenciatura em Química 

ead deve ser desenvolvido ao longo das atividades das disciplinas 

Trabalho de Conclusão de Curso i e ii.

Em tcc i o estudante deverá conceber o projeto de pesquisa, 

bem como definir a comissão de avaliação, elaborar e aprovar o 

projeto e dar início a execução da atividade. Na disciplina tcc ii, 

o estudante deverá concluir a execução, análise, defesa e correção 

do trabalho, que será entregue ao professor responsável pela disci-

plina, para os devidos encaminhamentos.

A proposta de regulamentação do tcc do curso de Licenciatura 

em Química ead é apresentada a seguir.

Resolução 74/2010 de 14 de dezembro de 2010 da Universidade 

Federal do Espírito Santo e Resolução 75/2010 da Universidade 

Federal do Espírito Santo.

Art. 2º O estágio curricular do curso de Licenciatura em Química 

Modalidade a Distância realiza-se por meio da disciplina de Está-

gio Supervisionado.

Parágrafo Único. A disciplina de Estágio Supervisionado da 

Licenciatura em Química Modalidade a Distância possui 400 

horas, perfazendo 24 créditos. Essas horas foram divididas em 

quatro módulos de 100 horas, a partir do 6º Período. A carga horá-

ria mínima a ser cumprida em escolas campo é de 120 horas.

2.6.2. Caracterização do estágio supervisionado da 

Licenciatura em Qímica modalidade a distância

Art. 3º O Estágio Supervisionado do da Licenciatura em Química 

Modalidade a Distância:

I. consiste no conjunto das atividades realizadas em escolas dos 

Ensinos Fundamental e Médio, públicas ou particulares pelos 

alunos regularmente matriculados no curso de Licenciatura 

em Química;

I. é obrigatório para a obtenção do diploma de Licenciado  

em Química;

II. é momento do curso no qual se dá a aplicação no campo de 

trabalho dos conhecimentos teórico-práticos reconstruídos ao 

longo dos níveis, a complementação da formação por meio do 

contato direto com a atividade docente e o aprimoramento de 

hábitos e atitudes profissionais;

III. deve acontecer a partir do 6º período do curso;

IV. pode ocorrer por meio de atividades realizadas em espaços 

não formais de ensino, e de atividades de iniciação científica 

em educação em Química, desde que sejam submetidas 

previamente ao Colegiado do Curso de Licenciatura em 
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§ 2º As disciplinas de tcc i e tcc ii terão carga horária de 02 e 10 

horas semanais, respectivamente.

Art. 4º. As disciplinas de tcc i e de tcc ii comportarão um 

número mínimo de dois e no máximo de 30 alunos por polo.

Art. 5º. As disciplinas de tcc i e tcc ii serão reofertadas por no 

máximo dois semestres letivos.

Capítulo 2 – Definição da temática

a ser desenvolvida no tcc

Art. 6º. Como atividade de apoio ao desenvolvimento do tcc, os 

estudos do primeiro ao oitavo módulo do curso de Licenciatura em 

Química ead serão desenvolvidos de modo a facilitar a aproxima-

ção dos alunos com diferentes pesquisas visando, na diversidade 

educacional, o desenvolvimento de temas emergentes acerca da 

problemática educacional e social.

Capítulo 3 – Elaboração do projeto

e desenvolvimento do tcc

Art. 7º. As etapas de elaboração e desenvolvimento do tcc serão 

efetivadas nos módulos vii e viii totalizando 2 horas semanais 

para os alunos regularmente matriculados na disciplina tcc i e 10 

horas semanais para os alunos regularmente matriculados na dis-

ciplina tcc ii.

Art. 8º. O aluno só poderá se inscrever na disciplina de tcc i após 

cursar e ser aprovado na disciplina Currículo e Formação docente.

Art. 9º. A elaboração do projeto tcc constará como principal 

atividade da disciplina de tcc i.

Art. 10º. Após a conclusão e aprovação na disciplina de tcc i, a 

disciplina de tcc ii será organizada para orientação ao desenvolvi-

mento dos propósitos enunciados no projeto.

Art. 11º. Toda alteração, quer seja de orientador e/ou de projeto, 

deverá ser encaminhada para o colegiado do curso em tempo hábil 

para a conclusão e entrega do trabalho final.

2.7.1. Caracterização, fins e objetivos

Art. 1º. – Este regulamento, em conjunto com as demais norma-

tizações referentes ao curso de Licenciatura em Química ead, 

estabelece os procedimentos necessários para o planejamento, o 

desenvolvimento, a orientação, a apresentação e a avaliação do 

Trabalho de Conclusão do Curso – tcc – do curso de Licenciatura 

em Química ead.

§ 1º O tcc será desenvolvido de forma progressiva e deve ser 

articulado às demais disciplinas, aos estudos e às atividades, de 

acordo com o Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura 

em Química ead.

§2º O tcc constitui requisito para obtenção do grau de licen-

ciado em Química ead.

Art. 2º. – O tcc caracteriza-se como trabalho de natureza aca-

dêmico-científica cultural e tem por objetivos:

I. estimular a pesquisa em educação em química;

II. favorecer a focalização e o aprofundamento de estudos;

III. desenvolver hábitos de estudos, capacidade crítico-reflexiva e 

curiosidade investigativa;

IV. incentivar o registro e a síntese de ideias;

V. valorizar a produção científica.

§1º O tcc deve versar sobre temática relacionada à educação 

em química em contextos escolares ou espaços não formais.

2.7.2. Da realização do tcc

Capítulo 1 – Considerações gerais

Art. 3º. O tcc será desenvolvido e realizado sob a orientação docente 

nas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso I – tcc i e Traba-

lho de Conclusão de Curso II – tcc ii, oferecidas para os alunos nos 

módulos vii e viii, respectivamente.

§ 1º O tcc será desenvolvido individualmente ou por grupos de 

no máximo cinco alunos.
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doutorandos do programa de Pós-Graduação em Química da ufes 

e tutores (presenciais e a distância) poderão atuar como coorienta-

dores de tcc desde que isso não implique em ônus para a Univer-

sidade Federal do Espírito Santo.

Art. 23º. As atividades de orientação serão realizadas durante 

as disciplina tcc i e ii e serão registradas em instrumentos de con-

trole do professor.

Art. 24º. Cada professor poderá orientar no máximo 6 grupos 

com até 5 alunos para a realização do tcc ii, em cada semestre.

Art. 25º. A desistência por parte do orientador em continuar o 

trabalho com determinados grupos de alunos deverá ser formali-

zada junto ao Colegiado do Curso em documento próprio para isso.

Art. 26º. No caso de reprovação em cada uma das etapas do tra-

balho, os alunos deverão efetuar nova matrícula nas disciplinas 

tcc i ou tcc ii, no semestre seguinte.

2.7.4. Do processo de avaliação

Art. 27º. O tcc i será avaliado pela somatória das avaliações das ati-

vidades propostas, incluindo o projeto do trabalho de conclusão 

de curso, pelo professor responsável pela disciplina.

Art. 28º. O tcc ii será avaliado por banca examinadora composta 

por três membros no seminário próprio para esse fim, aberto à 

comunidade universitária, como atividade obrigatória para obter 

o conceito necessário à conclusão da disciplina tcc ii. O tempo de 

apresentação oral será de, no mínimo 30 (trinta) – de 1 a 3 alunos – 

e no máximo 50 (cinquenta) minutos – 4 a 5 alunos. A metodologia 

utilizada na apresentação será de livre escolha do licenciando e, 

durante essa, não será permitida nenhuma interrupção por parte 

do público presente.

Art. 29º. A banca será composta pelo orientador do licen-

ciando, que será o presidente da sessão, e por mais dois membros, 

preferencialmente qualificados na área de estudo do trabalho, 

indicados pelo orientador. Ao final do relato do licenciando, cada 

Capítulo 4 – Apresentação do tcc

Art. 12º. Os alunos deverão apresentar a versão preliminar do tcc 

ao professor em três vias impressas e encadernadas em espiral 

durante a realização da disciplina de tcc ii, com no máximo 30 

dias de antecedência do Seminário geral de apresentação do tcc.

Art. 13º. O tcc deverá obedecer aos critérios técnicos estabelecidos 

nas normas da abnt em vigor.

Art. 14º. No caso de aprovação do trabalho com ressalvas os 

alunos deverão proceder à correção do trabalho de acordo com as 

determinações da banca examinadora.

Art. 15º. O aluno deverá entregar a versão final do tcc, com as 

devidas correções propostas pela banca examinadora, em 2 vias 

encadernadas em capa dura e em cd ou dvd até 30 dias após a rea-

lização do Seminário geral de apresentação do tcc.

Capítulo 5 – Do seminário geral de apresentação de tcc

Art. 16º. O seminário será organizado pelo Colegiado do curso em 

parceria com os professores orientadores, com o objetivo de socia-

lizar os trabalhos e proceder à avaliação desses.

Art. 17º. Para cada turma de tcc ii será constituída uma banca 

examinadora dos trabalhos.

Art. 18º. O seminário será realizado conforme calendário a ser 

estabelecido ao início de cada semestre.

Art. 19º. Cada tcc deverá ser apresentado sob a modalidade de 

comunicação, com a presença de todos os integrantes do trabalho.

Art. 20º. Durante a apresentação da comunicação, os avaliado-

res poderão solicitar a arguição sobre o tcc.

2.7.3. Da orientação

Art. 21º. Para o desenvolvimento do tcc será obrigatória a orienta-

ção de um professor e/ou pesquisador vinculado à ufes.

Art. 22º. Professores de outras ies detentores de título de 

pós-graduação stricto sensu na área de conhecimento do tema, 



Guia do Estudante ∙ 4746 ∙ Guia do Estudante

I. elaborar semestralmente calendário de atividades 

relacionadas ao tcc;

II. efetuar levantamento e divulgar a disponibilidade de 

disciplina/vagas para orientação em cada semestre letivo;

III. elaborar e acompanhar os procedimentos e instrumentos 

necessários à formalização do tcc;

IV. encaminhar à biblioteca os tccs aprovados;

V. convocar, quando necessário, reuniões com orientadores  

e orientandos;

VI. analisar recursos e resolver os casos omissos neste 

regulamento.

Capítulo 2 – Da sead

Art. 36º. O sead terá as seguintes atribuições:

I. oferecer as disciplinas de tcc i e ii conforme solicitação  

do colegiado;

II. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos;

I. colaborar com realização do Seminário Geral de Apresentação 

dos tccs;

II. organizar os encargos docentes da disciplina de tcc i e ii, de 

modo que os professores envolvidos na disciplina tcc i deem 

continuidade nos semestres seguintes oferecendo tcc ii.

Capítulo 3 – Dos Orientadores

Art. 37º. São atribuições dos orientadores:

I. frequentar as reuniões convocadas pelo Colegiado do curso ou 

pelo sead;

II. preencher e entregar os documentos solicitados;

III. atender a seus orientandos em horário previamente fixado, 

conforme as disciplinas tcc i e tcc ii;

IV. atuar na organização do Seminário Geral de Apresentação 

dos tccs;

V. informar o resultado final do tcc em documento próprio.

membro da banca terá o prazo máximo previamente estipulado 

pelo professor da disciplina tcc ii para suas considerações.

Art. 30º. A avaliação será realizada em sessão reservada pela 

banca examinadora, imediatamente após a realização do Seminá-

rio de Apresentação do tcc.

Art. 31º. A avaliação levará em consideração as várias atividades 

previstas realizadas pelo licenciando, redação do trabalho final e 

sua apresentação oral. A média da apresentação oral da disciplina 

será expressa por um valor numérico que será obtido por meio 

da seguinte expressão: mf = (nb1 + nb2 + nb3)/3 onde, mf: média 

final; nb1: nota do orientador, NB2 e NB3: nota dos demais mem-

bros da banca examinadora do trabalho de conclusão de curso.

Art. 32º. O licenciando que cumprir a carga horária mínima 

regimental e obtiver mf igual ou superior a 7,0 (sete) será consi-

derado aprovado (conceito ap). Se a nota obtida estiver entre 5,0 

e 6,9, o licenciando terá a oportunidade de corrigir o material e 

proceder a uma nova apresentação oral. Nesta nova avaliação é 

exigida também a nota mínima 7,0 (sete). No caso de não aten-

dimento às exigências citadas, o licenciando será considerado 

reprovado (conceito rp). Nessa situação, não haverá recuperação e 

o licenciando deverá cursar novamente a disciplina tcc ii.

Art. 33º. No caso de aprovação, o licenciando deverá efetuar 

possíveis correções no trabalho, por sugestão da banca examina-

dora, sob supervisão do orientador. A versão final revisada e devi-

damente assinada deverá ser entregue ao Coordenador do Curso, 

no prazo estipulado no artigo 15 do Capítulo IV deste regimento.

Art. 34º. O resultado será divulgado pelo professor orientador 

ao final dos trabalhos da banca examinadora.

2.7.5. Das atribuições

Capítulo 1 – Do Colegiado do curso

Art. 35º. O Colegiado do curso terá as seguintes atribuições:
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ao responsável pelas atividades complementares do Colegiado de 

Curso, em prazo a ser estipulado.

Deseja-se, no curso de Licenciatura em Química ead, forne-

cer ao estudante a oportunidade de diversificar e enriquecer sua 

formação por meio de participações em várias atividades comple-

mentares, como: iniciação científica, monitoria, projetos de exten-

são e grupos pet. Sabe-se, no entanto, que as participações em tais 

atividades são geralmente limitadas pelo número de bolsas de 

estudo ou pelas vagas disponíveis. Como não é possível que todos 

os estudantes as desenvolvam como bolsistas, é interessante que 

meios alternativos de formação sejam disponibilizados, tais como:

• participação em eventos da área de Química (acadêmicos 

ou não), Ensino de Química ou Educação, como congressos, 

seminários, simpósios, encontros, conferências, jornadas, 

oficinas etc.;

• participação como membro de organização de eventos 

supracitados;

• apresentação de trabalho científico em evento da área de 

Química (acadêmicos ou não), Ensino de Química ou Educação;

• publicação de livro, capítulo, artigo, resenha ou resumo em 

anais, na área de Química, Ensino de Química ou Educação;

• estágio não obrigatório, de acordo com normas vigentes;

• atividade de representação estudantil em mandatos 

específicos;

• disciplinas eletivas, oferecidas pela ufes ou outras ies, 

quando excedentes ao número de créditos exigidos;

• curso de língua estrangeira realizado em instituição 

credenciada;

• participação regular em grupos de estudos coordenados por 

professores da ufes;

• outras atividades analisadas e autorizadas antecipadamente, 

em cada caso, pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em 

Química ead.

Capítulo 4 – Dos Orientandos

Art. 38º. Os alunos em fase de desenvolvimento de tcc terão as 

seguintes atribuições:

I. proceder a sua matrícula conforme este regulamento;

II. comparecer às reuniões convocadas pelo Colegiado do Curso;

III. comparecer às orientações nos dias e horários estabelecidos 

conforme o cronograma de desenvolvimento das disciplinas 

tcc i e tcc ii;

IV. cumprir o calendário de desenvolvimento do tcc.

2.7.7. Das disposições finais

Art. 39º. O não cumprimento do calendário próprio da atividade 

do tcc pelos alunos implicará a matrícula na mesma disciplina no 

semestre seguinte.

Art. 40º. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos 

pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Química ead.

2.8. Atividades Complementares

As atividades complementares estimulam a prática de estudos inde-

pendentes, transversais, opcionais, permitindo a permanente e con-

textualizada atualização profissional específica. Assim, incluem-se 

projetos (de pesquisa, de extensão, sociais, artísticos e culturais, de 

representação estudantil, entre outros) e disciplinas extracurricula-

res oferecidas por diferentes unidades da ufes ou outras ies, desde 

que sejam contempladas no quadro de especificação das atividades 

complementares.

As atividades complementares, cuja carga horária corresponde 

a 200 horas, são exigidas para integralização da carga horária do 

curso e possibilitam aos discentes a oportunidade de construir sua 

própria formação intelectual.

Todas as atividades complementares deverão ser comprovadas 

por meio de declaração, certificado, cópia do trabalho realizado 

ou outro tipo de registro. Os comprovantes deverão ser entregues 
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2.8.2. Da coordenação de atividades complementares

Art. 3º – A coordenação das atividades complementares será exer-

cida pelo coordenador de atividades complementares e a ele com-

pete: aprovar as atividades complementares dos alunos; exigir a 

comprovação documental pertinente; atribuir pontuação refe-

rente às horas de atividades complementares de cada aluno, de 

acordo com os tipos e limites fixados pelo regulamento.

§ 1º – Os documentos comprobatórios das atividades comple-

mentares, após serem visados pelo coordenador das atividades 

complementares, com a indicação do tipo e carga horária/pontua-

ção computada, serão devolvidos aos alunos, que deverão respon-

sabilizar-se por sua guarda.

2.8.3. Da realização das Atividades Complementares

Art. 4º – Atividades complementares realizadas antes do início do 

curso não podem ter atribuição de créditos.

Art. 5º – Atividades profissionais em áreas afins realizadas 

pelos alunos no decorrer do curso podem ser consideradas ativi-

dades complementares, desde que previamente autorizadas pelo 

colegiado do curso de Licenciatura em Química ead, ficando a atri-

buição de créditos a cargo deste colegiado.

Art. 6º – As atividades complementares serão desenvolvidas 

sem prejuízo das atividades regulares do curso.

§ 1º – Para obter o registro das atividades complementares, o aluno 

deve elaborar um relatório discriminando as atividades realizadas 

(conforme formulário expedido pelo Colegiado), acompanhado das 

cópias dos certificados comprobatórios e apresentá-lo ao coordena-

dor de atividades complementares, em prazo a ser estipulado.

§ 2º – O aluno é responsável pela apresentação da documenta-

ção comprobatória, sob pena de não serem computadas as horas/

pontos de atividades complementares relatadas.

§ 3º – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos 

pelo colegiado.

Dessa forma, atividades complementares são previstas no 

projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Química ead e 

incentivadas por meio da atribuição de créditos à carga horária 

cumprida pelo estudante nas suas realizações. Por serem curricu-

lares, as atividades complementares devem constar no histórico 

escolar do estudante, ainda que devam ser realizadas fora dos pro-

gramas das disciplinas previstas na matriz curricular do curso.

As diretrizes para a realização das atividades complementares 

são apresentadas abaixo.

2.8.1. Das disposições preliminares

Art. 1º – O presente regulamento tem por objetivo normatizar as 

atividades complementares do curso de Licenciatura em Química 

ead, bem como estabelecer meios operacionais para seu acompa-

nhamento e registro.

Art. 2º – Consideram-se atividades complementares aquelas 

que, garantindo relação de conteúdo e forma com atividades aca-

dêmicas, se constituam em instrumentos válidos para o aprimo-

ramento na formação básica e profissional. Seus objetivos devem 

convergir para a flexibilização do curso de Licenciatura em Quí-

mica ead no sentido de oportunizar o aprofundamento temático 

e interdisciplinar.

§ 1o – As atividades complementares devem ser cumpridas 

durante o curso de graduação, totalizando 200 horas.

§ 2o – As atividades desenvolvidas no estágio obrigatório não 

poderão ser computadas como atividades complementares, assim 

como as atividades complementares não poderão ser computadas 

como atividades de estágio obrigatório.

§ 3º – As atividades complementares realizadas pelo estudante 

devem constar do seu histórico escolar com o número de créditos 

a essas atribuído.

§ 4o – O cumprimento da carga horária das atividades comple-

mentares é requisito indispensável à colação de grau.
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Atividades desenvolvidas com bolsa pet 
(Programa Especial de Treinamento) no 
âmbito da ufes.

01 hora para 
cada 01 hora de 

participação
Até 60 horas

Até 60 
pontos

Participação em eventos da área de 
Química ou Educação, como congresso, 
seminário, simpósio, encontro, 
conferência, jornada, oficina etc.

04 pontos para 
cada evento.

Até 20 eventos
Até 80 
pontos

Participação como membro de 
organização de eventos como os 
mencionados no item 8.

10 pontos para 
cada evento.

Até 05 eventos
Até 50 
pontos

Apresentação de trabalho científico em 
evento da área de Educação.

03 pontos 
por trabalho 
apresentado.

Até 10 trabalhos
Até 30 
pontos

Publicação de livro, capítulo, artigo, 
resenha ou resumo em anais, na área 
da Educação;

50 pontos 
para livro; 
40 pontos 
para artigo 
em revista 

indexada ou 
capítulo de 

livro; 30 pontos 
para revista 

não indexada; 
10 pontos 

para resumo 
e resenha em 

anais.

Até 06 
publicações

Até 60 
pontos

Estágio não obrigatório, de acordo com 
normas vigentes.
 

01 ponto para 
cada 01h de 

estágio.
Até 60 horas

Até 60 
pontos

Atividade de representação estudantil 
em mandatos específicos.

05 pontos por 
mandato.

Até 04 mandatos
Até 20 
pontos

Disciplinas eletivas, oferecidas pela 
ufes, quando excedentes ao número de 
créditos exigidos.

30 pontos para 
cada disciplina.

Até 03 disciplinas
Até 90 
pontos

Curso de língua estrangeira realizado 
em instituição credenciada.

05 pontos 
por semestre 

cursado.
Até 06 semestres

Até 30 
pontos

Participação regular em grupos de 
estudos coordenados por professores 
da ufes.

06 pontos por 
semestre.

Até 05 semestres
Até 30 
pontos

2.8.4. Da especificação das atividades complementares

Art. 7º – As atividades complementares a serem desenvolvidas 

encontram-se descritas no Quadro 2.

§ 1º – Na busca de maior qualidade e atendendo ao art. 2º deste 

regulamento, a tabela das Atividades Complementares poderá ser 

alterada a qualquer tempo pelo Colegiado do Curso de Licenciatura 

em Química ead.

quadro 2. especificação das atividades complementares.

Descrição das Atividades
Carga horária 
da atividade 
desenvolvida

Limite 
máximo para 

aproveitamento

Conversão 
em pontos

Participação em Projeto de Iniciação 
Científica orientado por professor do 
curso, como bolsista remunerado ou 
voluntário.

01 ponto para 
cada 01h de 
participação.

Até  
40 horas

Até 40 
pontos

Relatório parcial e/ou final de Iniciação 
Científica, orientado por professor 
do curso, elaborado pelo bolsista 
remunerado ou voluntário.

10 pontos por 
relatório.

Até 04 relatórios
Até 40 
pontos

Participação em Projeto ou Programa 
de Extensão Universitária, vinculados 
à ufes, como bolsista remunerado ou 
voluntário.

01 ponto para 
cada 1h de 

participação.
Até 40 horas

Até 40 
pontos

Relatório parcial e/ou final de Projeto 
ou Programa, orientado por professor 
do curso, elaborados pelo bolsista 
remunerado ou voluntário.

10 pontos por 
relatório.

Até 04 relatórios
Até 40 
pontos

Participação em curso de extensão 
realizado na ufes ou em outras 
instituições de ensino superior (ies).

10 pontos para 
cada 20h de 

curso.
Até 80 horas

Até 40 
pontos

Atividades de monitoria em disciplinas 
da ufes ou de outras ies.

01 ponto 
para cada 

02 horas de 
participação.

Até 60 horas
Até 30 
pontos
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Observação: A pontuação (da última coluna) deverá ser conver-

tida em horas de Atividades Complementares, ou seja, cada ponto 

equivale a uma hora de Atividade Complementar. Por exemplo, 120 

pontos equivalem a 120 horas de Atividades Complementares.

FUNCIONAMENTO DO CURSO

3.1 Acompanhamento e avaliação de aprendizagem em ead

Avaliação nível 1: Busca-se observar e analisar como se dá o pro-

cesso de estudo do aluno: se está acompanhando as abordagens 

e as discussões propostas no material didático; quais os graus de 

dificuldades encontradas na relação com os conteúdos trabalha-

dos; como é seu relacionamento com os tutores; como desenvolve 

as propostas de aprofundamento de conteúdos; qual sua busca 

em termos de material de apoio, sobretudo bibliográfico; se man-

tém um processo de interlocução permanente com professores e 

orientadores; como se relaciona com outros alunos do curso; se 

tem realizado as tarefas propostas em cada área de conhecimento; 

se tem utilizado diferentes canais para sua comunicação com a 

orientação acadêmica e com os professores; se é capaz de esta-

belecer relações entre o conhecimento trabalhado e sua prática 

pedagógica; se tem feito indagações e questionamentos sobre as 

abordagens propostas, se há problemas de ordem pessoal ou pro-

fissional interferindo no seu processo de aprendizagem.

O acompanhamento nesse nível se dá através da orientação 

acadêmica (tutoria) e equivale a 20% da nota final, com descri-

ção em fichas individuais e com critérios para análise do envol-

vimento do aluno no processo. Cada tutor se responsabiliza por 

um grupo de 20 a 30 alunos, em média, para que possa acompa-

nhar individualmente cada aluno. Caso o aluno não apresente 

um desempenho satisfatório em termos de compreensão dos 

Participação em eventos científicos, 
culturais e/ou artísticos mediante 
comprovação.

04 pontos por 
evento

Até 05 eventos
Até 20 
pontos

Participação em Semanas acadêmico-
científicas realizadas nos polos-uab-es.

01 ponto para 
cada 01 hora de 

participação.
Até 03 eventos

Até 50 
pontos

Participação em ciclo de debates e 
de palestras nos polos-uab-es, na 
área de Química ou de Educação, 
com apresentação escrita dos pontos 
relevantes abordados.

10 pontos por 
evento.

Até 04 eventos
Até 40 
pontos.

Participação em oficinas nas áreas de 
Química ou de Educação, ofertadas via 
Web conferência, para os polos-UAB-ES, 
com atividades práticas realizadas 
e apresentadas aos organizadores e 
tutores.

10 pontos por 
evento.

Até 04 eventos
Até 40 
pontos

Participação em encontros presenciais 
de estudantes do Curso de Química, 
na ufes, em outras ies ou nos polos-
uab-es, como ciclos de conferências, 
palestras, mesas-redondas e outras 

atividades.

15 pontos por 
evento.

Até 04 eventos
Até 60 
pontos

Participação em Projetos de Extensão 
na área de Química ou de Educação, via 

Web conferência ou presencialmente 
nos polos-UAB-ES.

20 pontos por 
evento.

Até 03 eventos
Até 60 
pontos

Organização e participação em 
seminários de disciplinas obrigatórias 

do Curso de Química presencial e 
ead oferecidos pela ufes, quando 
excedentes ao número de créditos 

exigidos para integralização do Curso.

10 pontos para 
cada disciplina 
de, no mínimo, 

30 h.

Até 08 disciplinas
Até 80 
pontos

Cursos on-line de Química, Educação 
ou áreas afins.

10 pontos para 
cada curso de 

1-2 meses.

15 pontos para 
cursos maior 
que 3 meses.

Até 04 cursos
Até 45 
pontos

Outras atividades analisadas e 
autorizadas antecipadamente, em cada 

caso, pelo Colegiado.

A definir pelo 
Colegiado.

A definir pelo 
Colegiado.

A definir 
pelo 

Colegiado.

3
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processo epistêmico de construção do conhecimento e, por outro, 

a compreensão da ação de avaliar como processo eminentemente 

pedagógico de interação contínua entre aluno/conhecimento/

professor. Embora a avaliação se dê de forma contínua, cumu-

lativa, descritiva e compreensiva, é possível particularizar três 

momentos no processo:

• acompanhamento do percurso de estudo do aluno por 

meio de registro regular por escrito, portfólio, webfolio, dos 

quais constarão as atividades, as descobertas, as reflexões, 

as experiências vivenciadas, ou por meio de diálogos e 

entrevistas com os tutores;

• elaboração de trabalhos experimentais, com a colaboração dos 

tutores presenciais;

• apresentação de resultados de trabalhos, estudos e 

experimentos ao final de cada módulo.

Somente após a realização e participação nesses níveis de ava-

liação é que será feita a avaliação final do desempenho do aluno, 

traduzida em número por exigência de normas institucionais. 

Todo registro acadêmico será feito nos Polos Municipais, através 

da plataforma Moodle.

Haverá no fim de cada módulo, em cada disciplina, uma veri-

ficação final, acerca do programa lecionado. Ficarão dispensados 

dessa verificação final os alunos que obtiverem média igual ou 

superior a 7,00 no somatório dos níveis de avaliação supracitados.

3.2 O Registro e o Regime Acadêmico

O registro inicial e de matrícula será processado pelo Departa-

mento de Registro e Controle Acadêmico – prograd/ufes, quando 

do ingresso do aluno ao curso. O regime acadêmico é organizado 

em módulos, cabendo à Coordenação do colegiado específico do 

curso na modalidade de ensino a distância, a sistematização, orga-

nização e controle desse.

conteúdos trabalhados, ele é aconselhado a refazer seu percurso, 

aprofundando e ampliando suas leituras.

Avaliação nível 2: Busca-se observar em que medida o aluno 

está acompanhando o conteúdo proposto em cada uma das áreas 

de conhecimento: se é capaz de posicionamentos crítico-refle-

xivos frente às abordagens trabalhadas e frente a sua prática 

docente. Esse nível tem maior peso sobre a nota final do aluno, 

o qual equivale 52 %. Para isso o aluno realiza avaliações formais, 

com proposições, questões e temáticas que lhe exijam não só  

a capacidade de síntese dos conteúdos trabalhados, mas também a 

produção de textos escritos, com a estruturação que um texto aca-

dêmico exige. Essas questões ou proposições são elaboradas pelos 

professores pesquisadores responsáveis pelas áreas de conhe-

cimento, com a participação dos tutores. Este nível de avaliação 

é também descrito e registrado nas fichas individuais do aluno. 

Caso o aluno não tenha o desempenho desejado, ele é aconse-

lhado a refazer alguns percursos de estudo, aprofundando mais 

suas leituras.

Num terceiro nível 3: O aluno realiza estudos ou pesquisas, 

a partir de proposições temáticas relacionadas a questões edu-

cacionais, sobretudo ligadas ao cotidiano escolar. Os resulta-

dos desses estudos são apresentados nos seminários temáticos 

semestrais, relatórios técnicos, trabalhos acadêmicos que são pre-

cedidos de planejamento e de orientação por parte dos professo-

res pesquisadores e dos tutores presenciais, e equivalem a 28 % 

da avaliação final. A preocupação neste nível é de oportunizar aos 

alunos elementos para a produção de um trabalho de análise crí-

tico-reflexivo frente a uma determinada temática ou situação de 

seu cotidiano escolar. A realização dessas atividades oportuniza, 

ainda, uma abordagem integradora entre os conteúdos das dife-

rentes áreas do conhecimento.

Resumindo, a postura de avaliação assumida no ensino-

-aprendizagem pressupõe por um lado, uma compreensão do 
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jubilamento de alunos dos cursos de graduação da ufes”, em seu 

artigo primeiro: o desligamento de alunos dos cursos de gradua-

ção ocorrerá por, dentre outros fatores, três reprovações em uma 

mesma disciplina. Desta forma, caberá a reoferta de uma mesma 

disciplina por no máximo três vezes, devendo o aluno obter apro-

veitamento durante essas reofertas.

3.5 Aproveitamento de estudos

O aproveitamento de estudos será encaminhado à sead, mediante 

requerimento do aluno à Coordenação do Colegiado do curso, no 

prazo a ser fixado por essa, fazendo-se a juntada do histórico esco-

lar, caso os estudos tenham sido feitos na ufes. No caso de alunos 

oriundos de outras ies a documentação a ser apresentada deve ser 

o histórico escolar e os programas das disciplinas cursadas.

3.5 Amparo legal

Os estudantes da modalidade ead devem solicitar a condição de 

Amparo legal nos polos, que encaminharão a documentação para 

apreciação ao Colegiado de Curso e posterior encaminhamento à 

prograd/ufes.

3.5.1 Regulamentação legal  

(disponível no site www.prograd.ufes.br )

• Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964: dispõe sobre o serviço 

militar; o Art. 29 trata do adiamento da incorporação.

• Decreto-lei nº. 715, de 30 de julho de 1969: dispõe sobre 

o abono de faltas àqueles que precisarem faltar às suas 

atividades civis para prestarem serviço militar conscrito.

• Decreto-lei nº. 1.044, de 21 de outubro de 1969: dispõe  

sobre o amparo legal ao estudante que necessita de 

tratamento excepcional.

• Lei nº. 6.202, de 17 de abril de 1975: estabelece a condição de 

amparo legal à gestante.

3.3 Frequência

A frequência da carga horária presencial (presença no polo e par-

ticipação ativa na plataforma via fóruns e atividades propostas) é 

obrigatória e deve ser igual ou superior a 75% da carga horária total 

do curso

3.4 Aprovação

São exigidos, para aprovação e promoção de um módulo para 

outro, bem como para a conclusão do curso, média igual ou supe-

rior a 5,00 em todos os meios/instrumentos de avaliação aplicados 

(níveis 1, 2 e 3). O estudante que não atingir média igual ou supe-

rior a 7,00, deverá se submeter à verificação final. Sua nota será 

recalculada pela fórmula:

NF = (CA + EF) / 2

em que nf é a nota final, ca é o conjunto de avaliações efetuadas 

no decorrer do período letivo e ef representa a nota da verifica-

ção final.

Será aprovado na disciplina o aluno que obtiver igual ou supe-

rior a 5,00. Será considerado reprovado na disciplina o aluno que 

obtiver, após a realização da verificação final, nota inferior a 5,00.

3.4 Reoferta de disciplinas

O aluno que for reprovado em qualquer disciplina de caráter obri-

gatório deverá repeti-la em um período subsequente, quando ela 

for novamente oferecida, conforme o Art. 119 do Regimento Geral 

da Universidade Federal do Espírito Santo.

A solicitação de reoferta de disciplina deverá ser encaminhada 

ao Colegiado do Curso de Química ead mediante uma quantidade 

mínima de alunos solicitantes.

Conforme resolução n° 24/2000 do cepe que “Estabelece nor-

mas que regulamentam as situações de abandono, desligamento e 
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O protocolo de requerimento de Amparo legal é entregue ao 

aluno de imediato. E o prazo de afastamento será computado a 

partir da data do laudo médico.

Conforme Parecer nº 1638/2010, da Procuradoria Geral da ufes, 

quando da análise da documentação, a prograd pode solici-

tar homologação do Laudo médico pela junta médico-pericial do 

Departamento de Atenção à Saúde/Pró-Reitoria de Gestão de Pes-

soas/ufes. Compete ao Pró-Reitor de Graduação deferir ou não a 

solicitação, cabendo ao professor cumprir a decisão.

O deferimento da solicitação tem por consequência:

• o abono das faltas do período estabelecido pela prograd 

as quais não serão computadas para fins de reprovação por 

frequência;

• a obrigatoriedade de atribuição ao aluno de tarefas domiciliares.

Cabe lembrar que:

• moléstias de cunho psicológico não estão respaldadas por 

legislação, portanto não garantem o abono de faltas nem o 

direito a tarefas domiciliares;

• permanecendo a situação, o Amparo legal deve ser renovado 

no início de cada semestre, por meio de novo requerimento ao 

qual deve ser anexado laudo médico atualizado.

Observação: A não matrícula ou renovação da situação de 

amparo legal, semestralmente, remete o aluno à condi-

ção de abandono, passível de desligamento nos termos da 

Resolução nº. 24/2000 – CEPE.

Amparo legal à gestante

(Decreto Lei 6.202 de 17 de abril de 1975)

A aluna nessa condição deverá comparecer ao polo para dar entrada 

no processo que será encaminhado ao Colegiado do Curso e em 

3.5.2 Procedimento

Tratamento excepcional

(Decreto Lei nº. 1.044 de 21 de outubro de 1969)

“Art 1º São considerados merecedores de tratamento excepcio-

nal os alunos de qualquer nível de ensino, portadores de afec-

ções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismo ou 

outras condições mórbidas determinando distúrbios agudos 

ou agudizados, caracterizados por:

incapacidade física relativa, incompatível com a frequência aos 

trabalhos escolares; desde que se verifique a conservação das 

condições intelectuais e emocionais necessárias para o prosse-

guimento da atividade escolar em novos moldes;

e. ocorrência isolada ou esporádica;

f. duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível, 

em cada caso, para a continuidade do processo pedagógico 

de aprendizado, atendendo a que tais características 

se verificam, entre outros, em casos de síndromes 

hemorrágicos (tais como a hemofilia), asma, cardite, 

pericardites, afecções osteoarticulares submetidas a 

correções ortopédicas, nefropatias agudas ou subagudas, 

afecções reumáticas, etc. (...)

O aluno nessa condição (ou seu procurador) deve comparecer à 

Pró-Reitoria de Graduação, em qualquer época do ano e no início 

do afastamento das atividades, para dar entrada em processo (for-

mulário próprio da prograd) anexando a seguinte documentação:

• cópia do documento de identidade;

• cópia do Horário Individual;

• laudo Médico informando o nº da enfermidade (cid) ;

• nada consta da Biblioteca Central.
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• atestado de desistência;

• atestado de conclusão de créditos / apto a colar grau;

• atestado de reconhecimento do curso e sistema de avaliação;

• certidão de conclusão de curso (2ª via) ;

• certidão de estudos;

• certidão de registro de diploma.

A Coordenação de Curso também pode emitir atestado de con-

clusão de créditos e/ou de que o aluno está apto a colar grau.

Procedimentos de competência do discente

Para solicitar a emissão de documento, o aluno precisa estar devi-

damente identificado (número de matrícula e documento de 

identidade). A prograd verifica no Sistema de Informações Edu-

cacionais (sie) a regularidade acadêmica do aluno e providencia o 

documento pertinente que é entregue de imediato, salvo em situ-

ações excepcionais (por exemplo, quando se tratar de informação 

muito antiga).

3.8 Desligamento de curso

O desligamento do aluno de curso de graduação (cancelamento 

da matrícula) pode ocorrer de forma facultativa – a qualquer 

momento, por vontade própria – ou por sanção disciplinar que 

caracterize sua expulsão; por abandono por dois semestres letivos, 

consecutivos ou não; por 03 (três) reprovações em uma mesma 

disciplina; ou, ainda, por não integralização curricular no prazo 

máximo previsto na legislação vigente.

Para efeitos de desligamento, considera-se em abandono de 

curso o aluno que não solicitar matrícula ou cancelar todas as dis-

ciplinas que obteve no semestre.

Conforme Parecer nº 470/2008, da Procuradoria Federal da 

ufes, ratificado pela Decisão nº 177/2008-consuni, “uma vez 

rompido o vínculo jurídico entre a ufes e o aluno, em razão de 

seguida à Pró-Reitoria de Graduação, para que seja concedido do 

afastamento das atividades, (formulário próprio da prograd) 

anexando a seguinte documentação:

• cópia do documento de identidade;

• cópia do horário individual;

• laudo médico (atestando o mês de gestação em que se encontra);

• nada consta da Biblioteca Central.

O protocolo de requerimento de Amparo legal é entregue ao 

aluno de imediato. E o prazo de afastamento será computado a 

partir da data informada no laudo médico.

Conforme Parecer nº 1638/2010, da Procuradoria Geral da 

ufes, quando da análise da documentação, a prograd pode soli-

citar homologação do laudo médico pela junta médico-pericial 

do Departamento de Atenção à Saúde/Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas/ufes.

3.6 Arquivo acadêmico

É o local onde se guarda toda a documentação referente à vida aca-

dêmica dos alunos e ex-alunos da ufes. Esse arquivo está sob a 

responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação e compreende os:

a. arquivo ativo em que estão as pastas dos alunos que estão 

com registro de matrícula ativo nesta Instituição.

b. arquivo inativo em que estão as pastas de alunos cujos 

registros de matrícula foram desativados, portanto, sem 

vínculo com a Universidade.

3.7 Atestados, certidões e declarações

Atestados, certidões e declarações são documentos que atestam 

situações ou dados relativos à vida acadêmica do aluno e são emi-

tidos pela Pró-Reitoria de Graduação. São eles:

atestado de matrícula;

• atestado de trancamento de curso;
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Cada aluno vai gerar um processo individual que o Colegiado 

encaminha ao daa/prograd, dentro do prazo estabelecido em 

calendário específico, contendo sua deliberação devidamente 

comprovada com extrato de ata.

Os processos encaminhados pelo Colegiado de Curso são 

analisados e, nos casos em que for aprovado o desligamento, o 

aluno é informado oficialmente pela prograd, via correspon-

dência ar, a fim de tomar ciência de sua situação e de prazo para 

apresentação de recurso. Para tal, é utilizado o endereço que o 

aluno cadastra no sie e que é de sua responsabilidade man-

ter atualizado.

Atenção: o endereço desatualizado/incompleto além de 

prejudicar o aluno dá respaldo à ufes em processo judicial.

Havendo recurso do aluno, o daa/prograd retorna o processo 

ao Colegiado de Curso para nova análise (o recurso pode ser aca-

tado ou não). O processo deve retornar ao daa/prograd, conside-

rando o prazo limite estabelecido em calendário específico, com a 

decisão final devidamente acompanhada de extrato de ata da reu-

nião do Colegiado.

No caso de não haver quorum, o Coordenador deve encaminhar 

a decisão final ad-referendum e assim que acontecer a próxima reu-

nião referendar tal decisão e encaminhar o extrato de ata para ser 

anexado ao processo.

O daa/prograd toma as providências junto à Secretaria de 

Gabinete da prograd para efetivar a publicação da Portaria de 

Desligamento e junto ao Departamento de Registro e Controle Aca-

dêmico para a inativação no sie dos alunos desligados.

Atenção: Se transcorridas todas as etapas do processo de des-

ligamento, o resultado final for pela inativação do cadastro do 

ato administrativo válido e eficaz, há que se exigir o vestibular 

para o reingresso ao curso”.

3.8.1 Regulamentação legal

Resolução nº. 24/2000 – cepe: estabelece normas que regulamen-

tam as situações de abandono, desligamento e jubilamento de alu-

nos dos cursos de graduação (cancelamento de cadastro).

3.8.2 Procedimentos

O processo de desligamento de aluno é feito por meio de ação con-

junta entre Pró-Reitoria de Graduação e Colegiado de Curso. Cabe 

ao Departamento de Apoio Acadêmico/prograd encaminhar 

memorando aos Colegiados de Curso solicitando a impressão e 

ampla divulgação do relatório de alunos em situação de desliga-

mento, disponibilizado no sie.

O Colegiado deve afixar, em mural, cópias da resolução que 

rege o processo de desligamento e do relatório de alunos em situ-

ação de desligamento, convocando-os a comparecer ao Colegiado 

de Curso a fim de se manifestarem acerca de sua situação acadê-

mica (estabelecendo prazo para tal).

Concluída essa etapa, em reunião, o Colegiado de Curso deve 

analisar e deliberar sobre a situação de todos os alunos constantes 

do relatório de desligamento, dentro do prazo limite estabelecido 

em calendário específico, independentemente de o interessado 

ter comparecido ou se manifestado ao Colegiado.

Quando o Colegiado de Curso entende que o aluno tem condi-

ções de concluir o curso em tempo hábil, deve tomar providências 

do sentido de elaborar Plano de Estudos, exceto em caso de situa-

ção de sanção disciplinar que caracterize a expulsão.

Nos casos em que o aluno extrapolar o prazo de integralização 

curricular, o Colegiado de Curso pode optar por submeter o aluno 

a Plano de Estudos.



Guia do Estudante ∙ 6766 ∙ Guia do Estudante

3.10 Colação de grau / Confecção e registro de diploma

3.10.1 O que é a colação de grau?

É a cerimônia solene e pública, realizada sob a presidência da dire-

ção do Centro de Ensino, por delegação do Reitor, que oficializa a 

conclusão de curso superior de graduação.

Os requisitos básicos para a colação de grau são:

ter integralizado todos os créditos do currículo pleno do curso;

• ter solicitado colação de grau no prazo estabelecido no 

calendário acadêmico.

Os documentos necessários para solicitação de colação de

grau e de confecção e registro de diploma são:

• certidão de nascimento ou casamento (cópia legível);

• carteira de identidade (cópia legível) ;

• comprovante de quitação com as obrigações eleitorais  

(só apresentação) ;

• comprovante de quitação com as obrigações militares  

(só apresentação).

Atenção: a prograd pode exigir outros documentos dos 

alunos após o recebimento do pedido, bem como pedir 

esclarecimentos ou substituição de cópias ilegíveis.

3.10.2 Informações complementares sobre colação de grau

O formando que por qualquer motivo estiver impossibilitado de 

comparecer à cerimônia de colação de grau pode indicar um procura-

dor para esse fim por meio de procuração simples, de próprio punho.

3.10.3 Colação de grau em data especial

O formando que não comparecer à cerimônia de colação de grau 

deve requerer à prograd nova data de colação de grau, em situa-

ção definida como “colação de grau em data especial”, que é rea-

lizada somente após a solenidade oficial da turma. O aluno deve 

aluno, somente no caso de incorreta aplicação dos critérios 

da resolução, caberá pedido de reconsideração à Pró-Reitoria 

de Graduação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, con-

tados a partir da publicação da portaria de desligamento.

O aluno que, tendo solicitado colação de grau, apresentar 

alguma situação irregular deve buscar orientação junto à coorde-

nação de curso a fim de regularizar sua situação.

3.9 Trancamento do curso

O aluno tem direito de interromper seus estudos, sem que isso 

implique reprovação, caso esteja matriculado. No entanto, só pode 

se valer desse direito apenas uma vez durante sua permanência na 

Universidade, pelo prazo de um ou dois períodos consecutivos. O 

tempo em que o curso se encontra trancado, não é computado no 

prazo fixado para integralização do currículo do curso.

3.9.1 Procedimentos

Cabe à Coordenação de Curso orientar o aluno interessado nesta 

situação a comparecer à prograd, no prazo fixado em calendário 

acadêmico, munido da seguinte documentação:

• cópia do documento de identidade;

• cópia do histórico escolar atualizado;

• nada consta da Biblioteca Central.

Para voltar a se matricular, o aluno necessita requerer interrup-

ção do trancamento, pois o ato da matrícula não destranca o curso 

automaticamente.

Atenção: Após dois semestres de trancamento, se o aluno 

não se matricular, passa à condição de aluno em aban-

dono, passível de desligamento nos termos da Resolução 

nº. 24/2000 – cepe.
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conferir seus dados no documento, o aluno assina o diploma (com 

caneta específica) e o comprovante de recebimento que será arqui-

vado juntamente com a documentação pré-selecionada para com-

por o arquivo inativo.

3.10.8 2ª via de diploma

A 2ª via de um diploma pode ser expedida tanto por motivo de extra-

vio como por danificação do original. O diploma expedido trará os 

dados usuais, tendo em destaque, no anverso, a expressão segunda 

via e no verso, além dos dados referentes ao seu próprio registro, 

todos os demais dados referentes ao registro do diploma original.

Os documentos necessários para solicitação de diploma (1ª ou 

2ª via) são:

certidão de nascimento ou casamento (cópia legível);

• carteira de identidade (cópia legível) ;

• comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (só 

apresentação) ;

• comprovante de quitação com as obrigações militares (só 

apresentação).

3.10.10 Histórico escolar parcial

É o documento que registra todos os dados relativos à vida acadê-

mica do aluno, além de seus dados pessoais. Há dois tipos de his-

tórico acadêmico: o parcial e o final.

O histórico parcial é emitido semestralmente para os alunos regu-

lares e nele estão registradas, entre outras informações, as disci-

plinas concluídas ou não nos semestres anteriores. O aluno tem 

acesso ao seu histórico parcial via Portal do Aluno.

Acesso: www.portal.ufes.br .

3.10.11 Histórico escolar final

O histórico final é emitido pela Pró-Reitoria de Graduação, em 

papel próprio, para os alunos que concluíram o curso superior, e 

preencher o requerimento geral no polo e encaminhar à sead. Essa 

solicitação só pode ser feita entre os dias 1º e 10 de cada mês, após 

a turma ter colado grau.

A data de colação do aluno que solicitar em data especial será 

no 1º dia útil do mês seguinte. Ou seja, o aluno que solicitar a 

colação em data especial no mês de janeiro, colará grau no 1º dia 

útil do mês de fevereiro.

Caso o aluno que tenha solicitado a colação em data especial e 

não puder comparecer , deverá solicitá-la novamente.

3.10.4 Antecipação de colação de grau

O formando que comprovadamente for aprovado em concurso 

público e em cuja documentação exigida para a posse constar o 

diploma de graduação, pode solicitar antecipação de colação de 

grau junto à Direção do Centro de Ensino.

3.10.5 Certidão de colação de grau

A certidão de colação de grau recebida pelo aluno tem validade 

de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, devendo ser substitu-

ída posteriormente pelo diploma devidamente registrado. A certi-

dão de colação de grau é recebida no dia em que o aluno cola grau.

3.10.6 Registro de diploma

É a autenticação do documento que outorga grau ao aluno con-

cluinte, para o exercício profissional. Cabe à prograd efetivar o 

registro dos diplomas da ufes, o que é feito por ordem de data de 

colação de grau. Em aproximadamente 60 dias, após a colação de 

grau, o diploma está disponibilizado para recebimento.

3.10.7 Recebimento de diploma

A prograd providencia a confecção e o registro dos diplomas 

que somente serão entregues mediante apresentação de docu-

mento de identidade e do nada consta da Biblioteca Central. Após 
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Remoção é a situação em que o aluno solicita a mudança para o 

mesmo curso oferecido em turno e/ou Centro diferente.

Para estar apto a solicitar remoção ou reopção o aluno deve ter 

cursado com aprovação uma carga horária maior ou igual a 15% 

(quinze por cento) da carga horária total do curso de origem.

O candidato selecionado pode, depois da efetivação de sua matrí-

cula, requerer o aproveitamento dos estudos conforme expresso na 

Resolução nº. 23/1997 – cepe.

3.11.1 Regulamentação legal

Resolução nº. 47/2010 – cepe: regulamenta o preenchimento de 

vagas surgidas nos cursos de graduação da Universidade Federal 

do Espírito Santo (ufes).

3.12 Portal do aluno

Mantenha o seu cadastro atualizado com endereço e contatos

Link: www.prograd.ufes.br/portal-do-aluno

3.13 Alteração cadastral

As alterações cadastrais poderão ser realizadas via Portal do Aluno. 

As alterações de nome, documentos e filiação, deverão ser encami-

nhadas à sead, no requerimento geral, juntamente com cópia de 

documento comprobatório.

DÚVIDAS FREQUENTES

O que é um curso a distância semipresencial?

É um curso feito na modalidade de ensino a distância, mas que 

exige a presença do discente no polo de apoio presencial ao ensino 

a distância em datas pré-fixadas para realização de encontros pre-

senciais, aulas experimentais, avaliações, entrega de trabalho 

entre outras solicitações.

nele estão registradas, entre outras informações, todas as discipli-

nas concluídas com aproveitamento e a data de colação de grau 

do aluno.

O histórico final pode ser retirado diretamente na prograd, em 

seu horário de funcionamento, apresentando documento de iden-

tificação com foto, ou poderá ser solicitado no requerimento geral 

da sead no polo. Posteriormente, a Secretaria do curso encami-

nhará o histórico final ao polo.

3.10.12 Procedimentos para retificação de histórico escolar

Caso seja verificado algum erro nas informações pessoais regis-

tradas no histórico escolar, o aluno deverá solicitar a imediata cor-

reção junto à prograd.

Em se tratando de retificação de informações acadêmicas, o 

aluno deve solicitar via polo, a retificação. Essa solicitação será 

encaminhada ao Colegiado, que consulta o professor da disciplina 

e encaminha memorando ao Departamento de Registro e Controle 

Acadêmico/prograd, em prazo estabelecido em Calendário Aca-

dêmico. A prograd verifica se a solicitação de retificação pro-

cede e, em caso afirmativo, providencia a alteração arquivando o 

memorando junto à pauta.

3.10.13 Horário individual

É o documento de comprovação de que o aluno está matriculado 

no semestre letivo. Nele há informações acerca das disciplinas em 

que o aluno obteve matrícula, bem em quais turmas e seus respec-

tivos professores.

Os alunos regulares da ufes têm acesso ao horário individual 

por meio eletrônico via portal do aluno (www.portal.ufes.br ).

3.11 Reopção / remoção de curso

Reopção é a situação em que o aluno, por sua vontade, solicita a 

mudança de curso.

4
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deve ser acompanhada de documentação comprobatória que ateste 

a ausência do aluno durante a realização da primeira chamada.

Quais documentos comprobatórios podem ser usados para 

atestar a ausência do aluno na realização das avaliações?

Cópia do documento de identidade, cópia do horário individual e 

laudo médico informando o cid enfermidade.

É possível realizar a transferência de curso da modalidade pre-

sencial para a modalidade a distancia e vice-versa?

Sim. Será assegurada a transferência de alunos da modalidade pre-

sencial para a modalidade a distância e vice-versa, conforme edital 

do Processo Seletivo para Vagas Surgidas (psvs). Maiores informa-

ções podem ser obtidas no sítio: www.psvs.ufes.br.

É possível validar (aproveitar) disciplinas cursadas na 

modalidade presencial, para a modalidade a distância?

Sim. Será assegurado o aproveitamento de disciplina cursada na 

modalidade presencial ou em outros cursos da modalidade a dis-

tância, desde que haja equivalência de conteúdos e de carga horá-

ria das disciplinas cursadas.

O que são Atividades Complementares?

As Atividades Complementares correspondem a um componente 

curricular de 200 horas que o aluno deve desenvolver no decor-

rer de sua graduação. Executadas de forma aberta e flexível, essas 

atividades têm como principal proposta estimular a prática de 

estudos independentes, visando ao aumento da autonomia pro-

fissional e intelectual dos alunos. Os alunos contam, para o desen-

volvimento dessas atividades, com o apoio de um coordenador de 

atividades complementares e com uma sala exclusiva no ambiente 

virtual de aprendizagem.

Como funcionam os encontros presenciais?

O curso de Licenciatura em química ead da ufes funciona com 

um (01) encontro presencial semanal com quatro (04) horas de 

duração. Outro encontro semanal com quatro (04) horas de dura-

ção é disponibilizado para a realização de avaliações ou moni-

torias extras. Ambos os dias da semana para a realização dos 

encontros presenciais e avaliações são pré-fixados antes do início 

do semestre. Além disso, um horário adicional, também de qua-

tro (04) horas semanais, é disponibilizado aos sábados para a rea-

lização de provas de 2ª chamada e/ou atividades extraordinárias.

O que é um tutor a distância e um tutor presencial?

O tutor a distância é o mediador entre o professor, os tutores pre-

senciais e os alunos dos polos. Já o tutor presencial é responsável 

pelo acompanhamento direito e sistemático dos alunos nos polos.

Onde serão realizados os encontros presenciais? 

E as aulas experimentais?

Os encontros presenciais e aulas experimentais serão realizadas 

nos polos de apoio presencial ao ensino a distância dos municí-

pios que integralizam o sistema uab/ufes.

Os encontros presencias são obrigatórios?

O aluno deve possuir uma frequência igual ou superior a 75% da 

carga horária contabilizada para os encontros presenciais. As moni-

torias extras são opcionais e não são contabilizadas nesse cálculo.

Quando posso solicitar a realização

da prova de segunda chamada?

A realização da prova de segunda chamada é condicionada à apre-

sentação de uma solicitação formal (formulário de requerimentos 

gerais) por parte do aluno ao colegiado do curso. Essa solicitação 
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Licenciatura em Química ead, de natureza articuladora entre 

ensino, pesquisa, extensão e assistência, objetivando-se garantir 

ao licenciando o aprimoramento da aprendizagem social, profis-

sional e cultural.

As atividades de estágio serão desenvolvidas nas modalidades 

de estágio curricular supervisionado obrigatório e não obrigató-

rio. O estágio curricular obrigatório caracteriza-se por disciplina 

obrigatória a ser cumprida pelo estudante, com carga horária esta-

belecida no projeto político pedagógico. Já o estágio não obrigató-

rio é uma atividade complementar de natureza prático-pedagógica 

a ser desenvolvida sob supervisão de um professor e de um pro-

fissional vinculado às áreas de conhecimento do curso de Licen-

ciatura em Química, prevista no projeto político pedagógico, 

compatível com as atividades acadêmicas do discente em comple-

mentação ao ensino e à aprendizagem. As disciplinas de Estágio 

Supervisionado possuem 400 horas, divididas em quatro módu-

los de 100 horas. A carga horária mínima a ser cumprida em esco-

las campo é de 120 horas.

O que é a reoferta da disciplina?

O aluno que for reprovado em qualquer disciplina de caráter obri-

gatório deverá repeti-la em um período subsequente, quando ela 

for novamente oferecida, conforme o Artigo 119. do Regimento 

Geral da Universidade Federal do Espírito Santo. O pedido de reo-

ferta da disciplina deverá ser encaminhada ao Colegiado do Curso 

de Química ead, mediante solicitação discente em formulário 

próprio (Formulário de requerimentos gerais).

O que é o Trabalho de Conclusão de Curso (tcc) 

e como funciona?

O trabalho de conclusão de curso (tcc) é parte integrante do cur-

rículo do Curso de Licenciatura em Química ead e visa consolidar 

os conteúdos vistos ao longo do curso num trabalho de pesquisa e 

prática pedagógica, projeto ou ainda um estudo de caso. O desen-

volvimento deste trabalho deve possibilitar ao aluno a integra-

ção entre teoria e prática, verificando a capacidade de síntese 

das vivências do aprendizado adquiridas durante o curso. O tcc 

se divide em duas disciplinas obrigatórias Trabalho de Conclusão 

de Curso I e II. Na disciplina de tcc i (30 horas) o discente deverá 

conceber o projeto de pesquisa, bem como definir a comissão de 

avaliação, elaborar e aprovar o projeto e dar início a execução da 

atividade. Já na disciplina tcc ii (150 horas), o estudante deverá 

concluir a execução, análise, defesa e correção do trabalho, que 

deverá ser entregue ao professor responsável pela disciplina, para 

os devidos encaminhamentos. O tcc deverá ser apresentado sob a 

forma de monografia ou trabalho de divulgação científica, siste-

matizado e completo sobre um assunto particular, devendo confi-

gurar-se num texto conciso e coeso.

O que é o Estágio Curricular e como ele funciona?

O Estágio Curricular é o momento de aprendizagem e um com-

ponente integrante do Projeto Político Pedagógico do Curso de 
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