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1. INTRODUÇÃO 

 

 O curso de Licenciatura em Química implantado a partir de 1999 sofreu 

adequações curriculares de forma a atender as Diretrizes para a Formação de 

Professores para atuarem na Educação Básica (Parecer CNE/CP 009/2001), Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena (Resolução CNE/CP1/02) e as 

Diretrizes Nacionais Curriculares para os Cursos de Química (Parecer CNE/CES 

1.304/200), que instituem a duração e a carga horária e os seguintes componentes em 

comum a todos os cursos de licenciatura: 

 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular ao longo do curso. 

 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado, a partir do início da 

2a metade do curso. 

 200 (duzentas) horas para outras atividades acadêmico-científico-culturais. 

Além de seguir as orientações acima, o Projeto Acadêmico Curricular implantado 

a partir de 2005 (Resoluções CONSEPE nº41/2005, nº19/2006 e 103/2007), também 

prevê que, para aquisição do diploma de graduação, o discente deve elaborar um 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, como oportunidade de demonstrar o grau de 

conhecimento adquirido, estimular a produção científica e aprimorar a capacidade de 

interpretação e crítica ao Ensino de Química. Para o desenvolvimento do TCC, ficou 

previsto no PAC que o mesmo seria desenvolvido nas disciplinas Pesquisa no Ensino 

de Química I e II, no sétimo e oitavo semestres.  

No ano de 2009, conforme Resoluções CONSEPE nº18/2009 e 43/2009 

verificou-se a necessidade de introduzir algumas alterações para uma melhor 

adequação do curso à necessidade de melhorar a formação discente. Além de 

alterações em ementas e carga-horária de algumas disciplinas, foram introduzidas 

alterações na pré-requisitação das disciplinas Química Geral II e Química Ambiental e 

inserida a disciplina Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, para atender a Resolução 

CONSEPE nº32/2009.  

Quando da elaboração do atual Projeto Acadêmico Curricular, por orientação da 

Pró-reitora de Graduação, buscou-se dar uma maior flexibilização ao curso 

minimizando o número de pré-requisitos. Porém, o que se observou desde o ano de 

2009 é que os alunos, ou quando são reprovados ou para adiantar alguma disciplina, 

acabam se matriculando em disciplinas que requer um determinado conhecimento que 

ele ainda não tem, ocasionando dificuldades para o docente que ministra a disciplina  
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ou acarretando em um alto índice de reprovação. Para contornar essa situação   

sugeriu-se, na época, que a disciplina Química Geral I seja pré-requisito para Química 

Geral II e que a disciplina Química Analítica Qualitativa seja pré-requisito para Química 

Ambiental.  

Mesmo com as alterações efetuadas em 2009, verifica-se a necessidade da 

introdução de novos pré-requisitos em função de corrigir algumas distorções verificadas 

ao longo desses anos de funcionamento da grade curricular, os quais sejam: 

 

1 - Alunos cursando a disciplina Estágio Supervisionado sem os conhecimentos 

básicos da área de conhecimento de Química. 

2 - Alunos cursando a disciplina Metodologia de Pesquisa no Ensino de Química 

(CET714), disciplina em que se inicia a elaboração do projeto de pesquisa para o 

trabalho de conclusão do curso (TCC), sem ter a real previsão de integralizar o 

curso em três semestres.  

Além disso, alguns alunos que ainda não concluíram a formação básica 

necessária para elaboração do projeto de pesquisa se matriculam nessa disciplina pela 

falta de pré-requisito, acarretando numa dificuldade enorme, no que tange à definição 

de um tema de pesquisa, acrescentando-se que este fato acarreta em uma sobrecarga 

desnecessária para o professor da disciplina. 

 

2. Proposta de adequação da pré-requisitação do Curso de Licenciatura em  

Química 

 

Em função da exposição de motivos apresenta e para correções das distorções, as 

quais visam à melhoria do andamento do curso é que propomos as seguintes 

alterações: 

 

2.1 Introdução de pré-requisitos 

 

       2.1  Introduzir a disciplina Química Geral II (CET023) como pré-requisito para a 

disciplina  Estágio Supervisionado em Química I (CET126). 

       2.2  Introduzir a disciplina Química Orgânica I (CET037) como pré-requisito para a  

disciplina Estágio Supervisionado em Química III (CET135).  
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       2.3  Introduzir as disciplinas Química Orgânica I (CET037) e Química Inorgânica 

descritiva (CET 038) como pré-requisitos para a disciplina Metodologia de 

Pesquisa em Ensino de Química (CET714).  

 

Ressaltamos, que aprovada à proposta, sugerimos que a mesma entre em vigor 

a partir de 2016-1. Na certeza de que estas alterações visam proporcionar aos nossos 

discentes da Licenciatura em Química melhores condições para sua formação, é que 

solicitamos apreciação e apoio desse egrégio Conselho Pleno. 

 

 

 Profa.Clemildes Pereira Alves 
Coordenadora do Colegiado de Química 

Fone: 680 5272 
colquim@uesc.br 

 

 

Prof. Reinaldo da Silva Gramacho 
Vice-Coordenador do Colegiado de Química 


