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APRESENTAÇÃO 

A Universidade Federal de Goiás (UFG) é uma instituição mantida pelo Ministério da 

Educação e tem como sede sua reitoria situada na Rodovia Goiânia-Nerópolis, Km 13, 

no denominado campus Samambaia, s/n CEP: 74001-970 – Goiânia GO. Atualmente, 

a UFG está dividida em cinco regionais (Goiânia, Goiás, Catalão, Jataí, Aparecida de 

Goiânia e Cidade Ocidental). A Regional Jataí possui duas unidades, uma situada à 

Rua Riachuelo no 1530 – St. Samuel Graham, denominada Unidade Riachuelo, e outra 

denominada Unidade Jatobá, situada na Rodovia Br 364 s/n, CEP 75801-615, Cidade 

Universitária.  Ao longo dos anos, a Regional Jataí, inicialmente denominado Campus 

Avançado de Jataí, adquiriu status de Unidade Acadêmica fora de sede (Resolução 

CONSUNI no 20/2005) e desde 2006 teve um aumento no número de oferta de cursos 

devido aos programas de expansão das universidades e do programa de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Os cursos de graduação oferecidos 

em Jataí são: Agronomia, Biomedicina (bacharelado), Ciências Biológicas 

(bacharelado), Ciências Biológicas (licenciatura), Ciências da Computação 

(bacharelado), Direito (bacharelado), Educação Física (bacharelado), Educação Física 

(licenciatura), Enfermagem, Engenharia Florestal, Física (licenciatura), Fisioterapia, 

Geografia (bacharelado), Geografia (licenciatura), História (licenciatura), Letras 

(licenciatura em Inglês), Letras (licenciatura em Português), Matemática 

(licenciatura), Medicina, Medicina Veterinária (bacharelado), Pedagogia (licenciatura 

noturno), Pedagogia (licenciatura matutino), Psicologia, Química (bacharelado), 

Química (licenciatura) e Zootecnia. Na pós-graduação a Regional Jataí oferece hoje 

diversos cursos de mestrado: em Agronomia, Geografia, Educação, Ciências da Saúde, 

e os mestrados profissionais em Matemática e Letras e o Doutorado em 

Geografia. Cursos de Especialização também são organizados de acordo com  a 

demanda. 
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INTEGRAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Na UFG/Regional Jataí, o aluno pode participar de projetos de pesquisas e extensão 

por meio de participação voluntária ou remunerada (bolsas de iniciação científica e de 

extensão). Como resultado de sua participação em projeto, o aluno pode elaborar, 

submeter e apresentar trabalhos em eventos científicos e de extensão ou também 

submeter a publicação de artigos em anais de eventos ou periódicos. A participação 

em projetos de pesquisas e extensão pode ser enquadrada como Atividade 

Complementar, desde que esteja de acordo ao regulamento. 

Os trabalhos de extensão, fonte de atuação da Universidade na sociedade, podem 

contribuir para a concepção de projetos de pesquisa inseridos no contexto social, bem 

como fomentar inovações no ensino de graduação. As atividades de extensão poderão 

ser coordenadas por quaisquer professores, que devem incentivar a participação dos 

estudantes. Pretende-se dentro dos objetivos dessa nova proposta, fomentar a inter-

relação ensino, pesquisa e extensão através de iniciativas promovidas pela 

Coordenação do Curso e seu Núcleo Docente Estruturante. Atividades de Extensão 

podem ser aproveitadas, caso devidamente comprovadas, como horas de atividades 

complementares. 

A relação entre ensino e pesquisa é fomentada através da pesquisa em química, 

desenvolvida por parte do corpo docente do curso, como também, através da 

participação de discentes nos Programas de Bolsas (PIBIC e PIBIT). 

A relação entre ensino e extensão ocorre no desenvolvimento de atividades de 

extensão com foco na aplicação da química na sociedade, no estímulo a projetos de 

divulgação científica e visitas aos laboratórios de química na Regional Jataí. 
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APOIO AOS DISCENTES 

O apoio aos discentes é considerado fundamental para o desenvolvimento dos alunos 

dentro do curso. Esse apoio é oferecido dentro de duas modalidades: bolsas de apoio 

ao enfrentamento às dificuldades financeiras e bolsas de modalidade de pesquisa e 

extensão.  

Dentro da modalidade de apoio por dificuldades financeiras, a Universidade 

disponibiliza: bolsa permanência, em que o estudante recebe uma bolsa e precisa 

desempenhar uma função previamente aprovada dentro da Universidade; bolsa 

alimentação em que o aluno não necessita desenvolver nenhuma atividade e recebe 

uma ajuda de custo para adquirir alimentos e bolsa moradia em que a Universidade 

também auxilia o estudante com uma quantia em dinheiro para que ele pague alguma 

moradia na cidade. Na Regional Jatai, a oferta e acompanhamento dos discentes que 

recebem estes tipos de bolsas são de responsabilidade da Assessoria de Assuntos 

Estudantis (ASSAE). 

Dentro da modalidade científica, os professores pleiteiam bolsas junto a editais de 

órgãos de fomento a pesquisa. A Universidade conta com bolsas PIBIC, PIBID, 

PROBEC e PIBIT, além de outras modalidades segundo editais específicos. Essas 

bolsas possuem o caráter cientifico e a universidade também busca apoiar a 

participação dos alunos em congressos para apresentarem os trabalhos desenvolvidos. 

Ainda existem os editais para bolsas de monitoria, onde os alunos contemplados 

passam a auxiliar os professores em uma determinada disciplina. 

Desde 2011, tem-se na Regional Jataí, o Núcleo de Apoio PsicoPedagógico (NAPP), 

que presta apoio psicológico e pedagógico tanto para servidores como para discentes, 

a fim de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. 
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TELEFONES E E-MAILS IMPORTANTES 

 

Telefonista 3606-8200 

Coordenação da Química 3606-8363 

Laboratório da Química 3606-8345 

Site da Química https://quimica.jatai.ufg.br/ 

Assessoria Estudantil 3606-8113 

Biblioteca 3606-8137 

Assessoria de Graduação/Comunicação 3606-8254 

Coordenadora de Graduação 
3606-8254 

graduacaojatai@gmail.com 

Secretaria dos Cursos de Química 
quimica.bacharel.rej@gmail.com 

quimica.licenciatura.rej@gmail.com 

Serviço de Apoio Psicológico e 

Psicopedagógico 
sapp.ufgjatai@gmail.com 

mailto:quimica.licenciatura.rej@gmail.com
mailto:sapp.ufgjatai@gmail.com
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DOCENTES DOS CURSOS DE QUÍMICA 

 

Docente Área de Atuação Sala* 

* As salas dos docentes ficam localizadas no Gabinete dos Professores II (ao lado do C2), piso superior. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Claudinei Alves da Silva Química Analítica 5 

Prof. Dr. Douglas Silva Machado Físico-Química 7 

Profa Dra Eveline Borges Vilela Ribeiro Ensino de Química 8 

Prof. Dr. Fábio Luiz Paranhos Costa                              Química Inorgânica               8 

Prof. Dr Fernando Henrique Cristovan                              Físico-Química 9 

Prof. Dr. Francismário Ferreira dos  Santos Química Analítica 9 

Prof. Dr. Gildiberto Mendonça de Oliveira Química Analítica 9 

Prof. Dr. Giovanni Cavichioli Petrucelli Química Inorgânica 10 

Profa Dra Hélen Cristine de Rezende Química Analítica 5 

Profa Dra Karla da Silva Malaquias Química Orgânica 5 

Profa Dra Liliane Nebo Química Orgânica 6 

Profa Dra Maria Helena de Sousa Barroso Físico-Química 6 

Prof. Dr. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos Química Orgânica 7 

Profa Dra Tatiana Batista Química Geral 7 

Profa Dra Tatiane Moraes Arantes Química Inorgânica 6  

Prof. Dr. Wesley Fernandes Vaz Ensino de Química 8 
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O CURSO DE LICENCIATURA 

O Curso de Licenciatura em Química UFG/Regional Jataí teve o ingresso de sua 

primeira turma em agosto de 2006, após ser criado pela resolução CONSUNI 

no.8/2006, inicialmente com 40 vagas, atualmente disponibilizando 45 vagas. A 

criação do curso ocorreu de maneira integrada ao processo de expansão e 

interiorização do ensino superior no país promovida pelo MEC. A falta de professores 

de química nas escolas de cidades do interior do estado de Goiás e a capacidade do 

curso de Licenciatura em Química contribuir diretamente para a formação de 

professores qualificados para a Educação Básica justificam sua criação e, agora, sua 

manutenção.  

Expectativa da Formação Licenciado em Química 

Perfil do Curso 

O perfil dos profissionais formados pelo curso de Licenciatura em Química da UFG – 

Regional Jataí está relacionado à formação de professores de química que possam 

atuar no Ensino Fundamental e Médio. Além disso, o projeto pedagógico foi 

elaborado de forma que os egressos tenham habilidade e competências para a 

realização de serviços técnicos na área de química, considerando e respeitando-se as 

normativas estabelecidas pelo Conselho Federal de Química e, ainda a capacidade do 

profissional prosseguir na carreira acadêmica. Todas essas possibilidades ainda estão 

complementadas pelo viés de uma formação humanística e social e, atrelando a isso, 

habilidades para o desenvolvimento do senso crítico, saber pensar e intervir na 

sociedade.   

Habilidades do egresso 

As habilidades e competências que devem ser alcançadas tendo em vista esse perfil de 

egresso desejado são: 
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1) Aplicar os conceitos teóricos sobre a matéria que permitam o entendimento de suas 

transformações nos aspectos quantitativo e qualitativo; 

2) Compreender que a observação empírica é insuficiente para a compreensão dos 

fenômenos; 

3) Compreender sua atuação e seu papel profissional na sociedade; 

4) Compreender a ética e a responsabilidade profissional, bem como o impacto das 

atividades da área da Química no contexto social e ambiental; 

5) Compreender os aspectos interdisciplinares da Ciência Química e das atividades em 

que a Química está inserida; 

6) Compreender que os modelos teóricos são construções humanas para explicar os 

fenômenos, que diferentes modelos explicam diferentes realidades e que sua utilização 

está relacionada ao que ele consegue explicar; 

7) Compreender, organizar e interpretar resultados experimentais, inclusive aplicando 

formalismos que unifiquem fatos isolados em modelos quantitativos de previsão; 

8) Saber fazer busca nas fontes de informações relevantes para a Química, inclusive as 

disponíveis nas modalidades eletrônicas e remota, que possibilitem a continua 

atualização técnica, científica e humanística; 

9) Saber realizar avaliação crítica da aplicação do conhecimento em Química tendo 

em vista o diagnóstico e o equacionamento de questões sociais e ambientais; 

10) Compreender os conceitos, leis e princípios da Química; 

11) Conhecer as propriedades físicas e químicas principais dos elementos e compostos 

químicos que possibilitem entender e prever o seu comportamento físico-químico e 

aspectos de reatividade e estabilidade. 

12) Saber elaborar material didático em nível da Educação Básica; 

13) Saber planejar e aplicar aulas na Educação Básica; 
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14) Identificar o nível de desenvolvimento cognitivo dos estudantes e adequar seu 

ensino a essa realidade; 

15) Propor estratégias de ensino adequadas às diferentes realidades das escolas 

brasileiras; 

16) Saber analisar livros didáticos e paradidáticos e demais recursos instrucionais; 

17) Ter autonomia na tomada de decisões pedagógicas; 

18) Analisar, criticar e elaborar programas de Ensino de Química; 

19) Saber determinar formas diferenciadas de avaliação. 
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FLUXO CURRICULAR DA LICENCIATURA 

1º PERÍODO 

Disciplinas CHT Pré-requisito Nat. 
Unidade 

Responsável 
Núcleo 

Cálculo I 64 - OBR. Matemática NC 

Estatística 64 - OBR. Matemática NE 

Psicologia da Educação I 64 - OBR.  NE 

Química Geral 64 - OBR. Química NC 

Química Geral Experimental 32 - OBR. Química NC 

Carga horária do período 288  

 

2º PERÍODO 

Disciplinas CHT Pré-requisito Nat. 
Unidade 

Responsável 
Núcleo 

Cálculo II 64 Cálculo I OBR. Matemática NC 

Cálculos em Química 32 - OBR. Química NC 

Física Experimental I 32 - OBR. Física NC 

Física I 64 - OBR. Física NC 

Interações Químicas 32 - OBR. Química NC 

Psicologia da Educação II 64 - OBR. Pedagogia NE 

Química Descritiva 32 - OBR. Química NC 

Carga horária do período 320 
 

Carga horária acumulada 608 

 

3º PERÍODO 

Disciplinas CHT Pré-requisito Nat. Unidade Responsável Núcleo 

Físico-Química I 64 Cálculo I OBR. Química NC 

Fundamentos Filosóficos e Sócio-

Históricos da Educação 
64 - 

OBR. 

 
Pedagogia NE 

Políticas Educacionais no Brasil 64 - OBR. Pedagogia NE 

Química Analítica I 64 - OBR. Quimica NC 

Química Orgânica I 64 
Interações 

Químicas 
OBR. Química NC 

Carga horária do período 320 
 

Carga horária acumulada 928 

 

4º PERÍODO 

Disciplinas CHT Pré-requisito Nat. 
Unidade 

Responsável 
Núcleo 

Didática em Química 64 - OBR. Química NE 

Físico-Química II 64 Físico-Química I OBR. Química NC 

Química Analítica Experimental 64 

Cálculos em 

Química 

Química 

Analítica I 

OBR. Química NE 

Química Inorgânica I 64 
Interações 

Químicas 
OBR. Química NC 

Química Orgânica II 64 
Química 

Orgânica I 
OBR. Química NC 

Carga horária do período 320 
 

Carga horária acumulada 1248 
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5º PERÍODO 

Disciplinas CHT Pré-requisito Nat. Unidade Responsável Núcleo 

Estágio Curricular Obrigatório I 112 
Química Geral 

Didática em Química 
OBR. Química NE 

Física II 64 Cálculo I e Física I OBR. Química NC 

Físico-Química Experimental 64 

Físico-Química II 

Química Geral 

Experimental 

OBR. Química NC 

Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico 64 - 
OBR. 

 
Pedagogia NE 

Laboratório de Técnicas de Preparação 64 

Química Geral Experimental 

Química Inorgânica I 

Química Orgânica II 

OBR. Química NC 

Carga horária do período 352 
 

Carga horária acumulada 1616 

 

6º PERÍODO 

Disciplinas CHT Pré-requisito Nat. Unidade Responsável Núcleo 

Cultura, Currículo e Avaliação 64 - OBR. Pedagogia NE 

Estágio Curricular Obrigatório II 96 

Interações 

Estágio Curricular 

Obrigatório I 

OBR. 

 
Química NE 

Física Experimental II 32 Física I OBR. Química NC 

Física Moderna 64 Física II OBR. Química NC 

Química de Biomoléculas I 64 Química Orgânica II OBR. Química NC 

Química de Coordenação 32 Química Inorgânica I OBR. Química NE 

Carga horária do período 352 
 

Carga horária acumulada 1968 

 

7º PERÍODO 

Disciplinas CHT Pré-requisito Nat. Unidade Responsável Núcleo 

Disciplina Optativa 64  OPT.  NC 

Epistemologia da Ciência 32 - OBR. Química NE 

Estágio Curricular Obrigatório III 96 Est. Curricular Obrigatório II 
OBR. 

 
Química NE 

Núcleo Livre I* 64  VAR.  NL 

Projeto de Pesquisa em Ensino de Química I 64 Est. Curricular Obrigatório II OBR. Química NE 

Química Ambiental 32 Química Analítica I OBR. Química NC 

Carga horária do período 352 
 

Carga horária acumulada 2320 

 

8º PERÍODO 

Disciplinas CHT Pré-requisito Nat. Unidade Responsável Núcleo 

Disciplina Optativa 64  OPT.  NC 

Estágio Curricular Obrigatório IV 96 

Est. Curricular Obrigatório 

III, Analítica I, Inorgânica I, 

Orgânica I, Físico-química I 

OBR. 

 
Química NE 

Libras 64  OBR. Letras NE 

Núcleo Livre II* 64  VAR.  NL 

Projeto de Pesquisa em Ensino de 

Química II 
64 

Projeto de Pesquisa em 

Ensino de Química I, 

Analítica I, Inorgânica I, 

Orgânica I, Físico-química I 

OBR. Química NE 

Carga horária do período 352 
 

Carga horária acumulada** 2672 

Abreviaturas:    CHT – Carga horária total semestral / NC – Núcleo Comum / NE – Núcleo Específico / NL – Núcleo 

Livre / OBR. – Obrigatória / VAR. - Variada
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Disciplinas Optativas 

Disciplinas CHT Pré-requisito 

Espectrometria de massas 32 Química Orgânica II, Química de Coordenação 

Espectroscopia eletrônica e vibracional 32 Química Orgânica II, Química de Coordenação 

Métodos cromatográficos 32 Interações Químicas 

Métodos de espectrometria atômica 32 Química Analítica I 

Métodos eletroanalíticos  32 Química Analítica I 

Ressonância Magnética Nuclear 32 Química Orgânica I 

  

Carga Horária Do Químico Licenciado Por Núcleos De Disciplinas 

Componentes Curriculares CH 
Percentual / 

% 

Núcleo Comum Obrigatório (NC) 1184 37,7 

Núcleo Específico Obrigatório (NEOB) 704 22,4 

Núcleo Específico Optativo (NEOP) 128 4,1 

Núcleo Livre (NL) 128 4,1 

Atividades Complementares (AC) 200 6,4 

Prática Como Componente Curricular 400 12,7 

Estágio Curricular Obrigatório 400 12,7 

Carga horária total (CHT) 3144 100,1 

 

A divisão da carga horária de acordo com os núcleos existentes está listada na tabela 

acima. Disciplinas de núcleo comum (NC) são aquelas que também são ofertadas por 

outros cursos da Regional Jataí, e apresentam ementas idênticas, neste PPC, idênticas 

às disciplinas do curso de Bacharelado em Química; as disciplinas do núcleo 

específico obrigatório (NEOB) são aquelas que seus conteúdos são específicos para o 

curso de Licenciatura em Química; e as de núcleo livre (NL) são disciplinas ofertadas 

por qualquer curso da Regional Jataí, sobre os mais variados temas e de livre escolha 

do aluno. As Atividades Complementares (AC) deverão ser desenvolvidas pelos 

estudantes de Licenciatura durante o período disponível para a integralização 

curricular, com um mínimo de 200 horas. Estas têm como objetivo garantir ao 
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estudante uma visão acadêmico-profissional mais abrangente da Química e áreas afins. 

Essas atividades representam o conjunto de atividades, mas não de disciplinas, 

escolhidas e desenvolvidas pelos estudantes durante o período disponível para a 

integralização curricular. Entende-se por Atividades Complementares a participação 

em conferências, seminários, palestras, congressos, cursos intensivos, debates, 

participação na organização de eventos e outras atividades científicas, profissionais e 

culturais. A atividade de iniciação científica poderá ser computada como Atividade 

Complementar desde que não remunerada, segundo normas da UFG. As Atividades 

Complementares devem ter uma relação direta com a área de formação do aluno. 

As atividades de práticas como componente curricular (PCC) estão divididas em 

duas partes com total de 400 horas: uma inserida em duas disciplinas da grade 

curricular do curso e outra a ser desenvolvida semestralmente, contando com a 

orientação de um docente do curso (ex.: elaboração de materiais didáticos de 

conteúdos teórico-práticos em química, organização de conteúdo em uma disciplina, 

proposta e aplicação de novas metodologias de ensino de química, desenvolvimento e 

aplicação da experimentação no ensino de química, apresentação oral de conteúdos 

científico-cultural etc). Na grade curricular do curso, têm-se as disciplinas Projeto de 

Pesquisa em Ensino de Química (PPEQ) I e II, que estão relacionadas ao processo de 

ensinar pela pesquisa. No PPEQ I, os discentes serão instruídos em como realizar um 

trabalho científico, entender os pressupostos do Educar pela Pesquisa e aprender a 

realizar a coleta e tratamento de dados em educação. No PPEQ II, será desenvolvido o 

projeto. Para complementar a PCC, os discentes terão que participar de atividades 

orientadas que visam o desenvolvimento de práticas, tais como: elaboração de 

materiais didáticos de conteúdos teórico-práticos em química, organização de 

conteúdo em uma disciplina, proposta e aplicação de novas metodologias de ensino de 

química, desenvolvimento e aplicação da experimentação no ensino de química, 

apresentação oral de conteúdos científico-cultural etc. A cada dois semestres, será 
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organizada uma Jornada de Química do CAJ, onde os discentes deverão apresentar 

seus trabalhos desenvolvidos na PCC. 

O Estágio Curricular Obrigatório tem como objetivo colocar o estudante de 

Licenciatura em contato com o ambiente profissional, discutindo o seu papel no 

Ensino Básico e na sua profissão. Nesse sentido, o estágio curricular obrigatório foi 

dividido em quatro disciplinas com ementas e objetivos distintos: os Estágios 

Curriculares Obrigatórios I, II, III e IV que somam 400 horas. Este deverá ser 

realizado exclusivamente em Instituições de Ensino Médio, cadastradas e conveniadas 

com a Universidade Federal de Goiás. As disciplinas de estágio serão ofertadas a 

partir do quinto semestre do curso. O Estágio Curricular Obrigatório deverá ter um 

supervisor no local de estágio, a obrigatoriedade de preenchimento de termo de 

compromisso, plano de estágio, controle de frequência, apresentação de relatórios 

finais e seguro (de responsabilidade da UFG). No caso de estudantes em efetivo 

exercício regular da atividade docente no ensino médio, o estágio curricular 

obrigatório poderá ser reduzido, no máximo, em até 200 horas. 

 O Estágio Curricular Não Obrigatório tem como objetivo permitir ao aluno uma 

formação plural e contribuir para sua formação ética e profissional. Assim, para o 

curso de Licenciatura em Química será considerada atividade de estágio curricular não 

obrigatório qualquer atividade que o aluno venha desempenhar que esteja relacionada 

ao desempenho da química ou de ensino, e que não seja aquela do estágio curricular 

obrigatório. No curso de Licenciatura em Química será permitido ao discente 

participar de estágio curricular não obrigatório desde o segundo semestre do curso. O 

estágio curricular não obrigatório só pode ser realizado em empresas/escolas 

devidamente conveniadas com a UFG ou utilizar-se de agente de integração, também 

conveniados com a UFG, ter supervisor no local de estágio e ter orientador do estágio 

(professor do curso). O discente deverá apresentar relatórios semestrais, ter seguro (de 

responsabilidade do local do estágio), preencher o Termo de Compromisso e o plano 

de estágio. 
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O CURSO DE BACHARELADO 

O Curso de Química, grau acadêmico Bacharelado, UFG/Jataí teve o ingresso de sua 

primeira turma em março de 2012, após ser criado pela Resolução CONSUNI 16/2011 

com 40 vagas. A criação do curso ocorreu de maneira integrada ao Programa de Apoio 

ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, 

promovida pelo MEC. A questão da formação do profissional bacharel em química 

hoje, pressupõe indagarem-se como as novas tecnologias e inovações presentes dentro 

da Química, podem ajudar a criar condições favoráveis para a formação de um novo 

estudante. E mais, que proposta curricular seja viável e necessária neste novo espaço 

que a humanidade habita. 

Perfil do Curso 

O novo cenário do profissional da química deve contemplar aqueles que possam exibir 

em seu perfil, além de forte embasamento conceitual, aspectos como a iniciativa, 

criatividade e rápida capacidade de adaptação. Conhecimentos adequados sobre 

relações humanas, impactos tecnológicos no meio ambiente também são hoje exigidos 

dos profissionais egressos dos cursos em geral. Outro aspecto a ser destacado neste 

novo perfil profissional é a necessidade de ter desenvolvido o espírito crítico para 

perceber, interferir e modificar as questões prementes de nossa sociedade e, ao mesmo 

tempo, ser capaz de adaptar-se de forma responsável e rápida em diferentes funções e 

situações, praticadas em ambientes altamente dinâmicos. 

O perfil dos profissionais formados pelo Curso de Química, grau acadêmico 

Bacharelado, da UFG – Regional Jataí está relacionado à boa formação de 

profissionais de química que possam atuar no mercado de trabalho e/ou seguirem para 

a Pós-Graduação em áreas correlatas. Desta forma, o projeto pedagógico foi elaborado 

de forma que os egressos tenham capacidade de realizar serviços técnicos na área de 

química (de acordo com habilitações previamente estabelecidas pelo Conselho Federal 

de Química) e/ou seguir carreira acadêmica, caso deseje. Todas essas possibilidades 
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ainda estão complementadas pelo viés de formação humanística e social que o curso 

possui, atrelando a isso, qualidades de senso crítico, saber pensar e intervir em 

sociedade. Portanto, o Curso prima por: 

- formação de profissionais reflexivos e aptos para o exercício profissional, conforme 

as atribuições e competências já destacadas anteriormente; 

- formação, com competência e qualidade, de profissionais articulados com os 

problemas atuais da sociedade; 

- desenvolvimento do espírito científico, reflexivo e ético do aluno, estimulando o 

profissional para a reflexão sobre os problemas sociais e ambientais de abrangência 

local, regional e mundial; 

- fornecimento de conhecimento geral dos aspectos regionais, nacionais e mundiais, 

nos quais estão inseridos conhecimentos químicos e que são objeto de trabalho do 

profissional; 

- oferecimento de uma sólida formação teórica e prática de conceitos fundamentais da 

profissão, propiciando uma atuação crítica e inovadora; 

- fornecimento de subsídios para que os estudantes se tornem também capazes de 

tratar o ensino, a pesquisa e a extensão como elementos indissociáveis. 

Com relação a atuação profissional, as habilidades e competências que devem ser 

alcançadas são baseadas na Resolução Normativa 36/1974 (CFQ), sendo 

discriminadas a seguir: 

1) Direção, supervisão, programação, coordenação, orientação e responsabilidade 

técnica no âmbito das atribuições respectivas; 

2) Assistência, assessoria, consultoria, elaboração de orçamentos, divulgação e 

comercialização, no âmbito das atribuições respectivas; 

3) Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos; elaboração de 

pareceres, laudos e atestados, no âmbito das atribuições respectivas; 
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4) Exercício do magistério, respeitada a legislação específica; 

5) Desempenho de cargos e funções técnicas no âmbito das atribuições respectivas; 

6) Ensaios e pesquisas em geral. Pesquisa e desenvolvimento de métodos e produtos; 

7) Análise química e físico-química, químico-biológica, bromatológica, toxicológica e 

legal, padronização e controle de qualidade. 

Compete igualmente aos profissionais da Química, ainda que não privativo ou 

exclusivo, o exercício das atividades abaixo citadas: 

- Elaboração e controle de qualidade de produtos químicos de uso humano, 

veterinário, agrícola, sanitário ou de higiene do ambiente; 

- Elaboração, controle de qualidade ou preservação de produtos de origem animal, 

vegetal e mineral; 

- Controle de qualidade ou tratamento de água de qualquer natureza, de esgoto, 

despejos industriais e sanitários, ou, ao controle da poluição e da segurança ambiental 

relacionados com agentes químicos ou biológicos; 

- Atividades de laboratórios de análises que realizam exames de caráter químico-

biológico, bromatológico, químico-toxicológico ou químico legal; 
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FLUXO CURRICULAR DO BACHARELADO 

1º PERÍODO 

Disciplinas CHT Pré-requisito Nat. 
Unidade 

Responsável 
Núcleo 

Cálculo I 64 - OBR. Matemática NC 

Cálculos em Química 32 - OBR. Química NC 

Geometria Analítica e Vetores 64 - OBR. Matemática NE 

Metodologia Científica 16 - OBR. Química NE 

Química Geral  64 - OBR. Química NC 

Química Geral Experimental 32 - OBR. Química NC 

Química na Sociedade 32 - OBR. Química NE 

Segurança em Química 16 - OBR. Química NE 

Carga horária do período 320  

 

2º PERÍODO 

Disciplinas CHT Pré-requisito Nat. 

Unidade 

Responsáve

l 

Núcleo 

Cálculo II 64 Cálculo I OBR. Matemática NC 

Estatística 64 - OBR. Matemática NC 

Física Experimental I 32 - OBR. Física NC 

Física I 64 - OBR. Física NC 

Interações Químicas 32 - OBR. Química NC 

Química Analítica I 64 - OBR. Química NE 

Química Descritiva 32 - OBR. Química NC 

Carga horária do período 352 
 

Carga horária acumulada 672 

 

3º PERÍODO 

Disciplinas CHT Pré-requisito Nat. 
Unidade 

Responsável 
Núcleo 

Cálculo III 64 Cálculo II OBR. Matemática NE 

Física Experimental II 32 Física I OBR. Física NC 

Física II 64 Cálculo I, Física I OBR. Física NC 

Química Analítica Experimental I 64 Analítica I e Geral OBR. Química NE 

Química Analítica II 64 Analítica I OBR. Química NE 

Química Inorgânica I 64 Interações Químicas OBR. Química NC 

Química Orgânica I 64 Interações Químicas OBR. Química NC 

Carga horária do período 416 
 

Carga horária acumulada 1088 

 

4º PERÍODO 

Disciplinas CHT Pré-requisito Nat. 
Unidade 

Responsável 
Núcleo 

Espectroscopia Eletrônica e 

Vibracional 
32 Orgânica II, Inorgânica II OBR. Química NC 

Física Moderna 64 Física II OBR. Química NC 

Físico-Química I 64 Cálculo I OBR. Química NC 

Métodos Cromatográficos 32 Interações Químicas OBR. Química NC 

Métodos Eletroanalíticos 32 Analítica I OBR. Química NC 

Mineralogia I 64 Inorgânica I OBR. Química NE 

Química Analítica Experimental II 64 
Analítica II e Analítica 

Experimental I 
OBR. Química NE 

Química Orgânica II 64 Orgânica I OBR. Química NC 

Carga horária do período 416 
 

Carga horária acumulada 1504 
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5º PERÍODO 

Disciplinas CHT Pré-requisito Nat. 
Unidade 

Responsável 
Núcleo 

Espectrometria de Massas 32 Orgânica II e Inorgânica II OBR. Química NC 

Físico-Química II 64 Físico-Química I OBR. Química NC 

Laboratório de Técnicas de 

Preparação 
64 

Orgânica II, Inorgânica I, Geral 

experimental 
OBR. Química NC 

Métodos de Espectrometria 

Atômica 
32 Analítica I OBR. Química NC 

Mineralogia II 32 Mineralogia I OBR. Química NE 

Química Ambiental 32 Analítica I OBR. Química NC 

Química Orgânica III 64 Orgânica II OBR. Química NE 

Ressonância Magnética 

Nuclear 
32 Orgânica I OBR. Química NC 

Carga horária do período 352 
 

Carga horária acumulada 1856 

 

 

6º PERÍODO 

Disciplinas CHT Pré-requisito Nat. 
Unidade 

Responsável 
Núcleo 

Complementos em Cinética 

Química 
32 Físico-química II OBR. Química NE 

Físico-Química Experimental I 64 
Físico-Química II, Geral 

experimental 
OBR. Química NC 

Introdução à Química Quântica 64 Físico-química I, Cálculo II OBR. Química NE 

Química Inorgânica II 64 Química Inorgânica I OBR. Química NE 

Química Instrumental 

Experimental 
64 Analítica experimental II OBR. Química NE 

Química Orgânica Experimental 96 
Laboratório de técnicas de 

preparação 
OBR. Química NE 

Química de Produtos Naturais 32 Orgânica II OBR. Química NE 

Carga horária do período 416 
 

Carga horária acumulada 2272 

 

 

7º PERÍODO 

Disciplinas CHT Pré-requisito Nat. 
Unidade 

Responsável 
Núcleo 

Disciplinas de Núcleo Livre I 64 - VAR.  NL 

Disciplinas Optativas I 64 - OPT.  NE 

Físico-Química Experimental II 64 Físico-Química Experimental I OBR. Química NE 

Projeto Final em Pesquisa 

Química I 
80 

Laboratório de técnicas de 

preparação, Analítica experimental II 

e Físico-química I 

OBR. Química NE 

Química de Biomoléculas I 64 Orgânica II OBR. Química NC 

Química Inorgânica 

Experimental 
96 

Laboratório de técnicas de 

preparação e Inorgânica II 
OBR. Química NE 

Carga horária do período 432 
 

Carga horária acumulada 2704 
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8º PERÍODO 

Disciplinas CHT Pré-requisito Nat. 
Unidade 

Responsável 
Núcleo 

Disciplinas de Núcleo Livre II 64  VAR.  NL 

Disciplinas Optativas II 64  OPT.  NE 

Projeto Final em Pesquisa 

Química II 
128 Projeto Final em Pesquisa Química I OBR. Química NE 

Química Aplicada 64 Físico-química II OBR. Química NE 

Química de Biomoléculas II 64 Química de biomoléculas I OBR Química NE 

Carga horária do período 384 
 

Carga horária acumulada** 3088 

Abreviaturas:    CHT – Carga horária total semestral / NC – Núcleo Comum / NE – Núcleo 

Específico / NL – Núcleo Livre / OBR. – Obrigatória / VAR. - Variada 
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Disciplinas Optativas 
 

Disciplinas CHT Pré-requisito Unidade 

Libras I 64 - Letras 

Libras II 64 - Letras 

Libras III 64 - Letras 

Princípios de processos químicos 64 - Química 

Processos biológicos e de fermentação 32 Química de biomoléculas I Química 

Processos industriais inorgânicos e 

orgânicos 
64 

Química orgânica II, Química 

inorgânica II 
Química 

Tópicos em Automação e injeção de 

fluxo 
32 Química analítica II Química 

Tópicos em biomateriais 32 Físico-química II Química 

Tópicos em ciências forenses 64 - Química 

Tópicos em dinâmica e modelagem 

molecular 
32 Físico-química II Química 

Tópicos em fenômenos de transporte 96 Física II, Cálculo II Química 

Tópicos em gestão ambiental 64 Química ambiental Química 

Tópicos em monitoramento ambiental 32 Química analítica I Química 

Tópicos em preparos de amostra 32 Química analítica II Química 

Tópicos em Preparo de Amostras 32 Química Analítica II Química 

Tópicos em Química de Alimentos 32 Química Orgânica I Química 

Tópicos em Química Energética 64 Química Orgânica II Química 

Tópicos em Química Farmacêutica 32 Química Orgânica II Química 

Tópicos em Química de Materiais 64 
Química Inorgânica II e Físico-

Química II 
Química 

Tópicos em Química Mineral 64 Química Inorgânica I Química 

Tópicos em Organometálicos e Catálise 32 Química Inorgânica II Química 

Tópicos em Quimiometria 32 Química Analítica II e Estatística Química 

 

Carga Horária Por Núcleos De Disciplinas Do Bacharel Em Química UFG  
 

Componentes Curriculares CH Percentual / % 

Núcleo Comum Obrigatório (NC) 1376 41,8 

Núcleo Específico Obrigatório (NEOB) 1456 44,3 

Núcleo Específico Optativo (NEOP) 128 3,9 

Núcleo Livre (NL) 128 3,9 

Atividades Complementares (AC) 200 6,1 

Carga Horária Total (CHT) 3288 100 
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A divisão da carga horária de acordo com os núcleos existentes está listada na tabela 

acima. Disciplinas de núcleo comum (NC) são aquelas que também são ofertadas por 

outros cursos da Regional Jataí, e apresentam ementas idênticas, neste PPC, idênticas 

às disciplinas do curso de Licenciatura em Química; as disciplinas do núcleo 

específico obrigatório (NEOB) são aquelas que seus conteúdos são específicos para o 

curso de Bacharelado em Química; e as de núcleo livre (NL) são disciplinas ofertadas 

por qualquer curso da Regional Jataí, sobre os mais variados temas e de livre escolha 

do aluno. As Atividades Complementares (AC) tem como objetivo garantir ao 

estudante uma visão acadêmico-profissional mais abrangente da Química e áreas afins. 

Essas atividades são o conjunto de atividades, mas não de disciplinas, escolhidas e 

desenvolvidas pelos estudantes durante o período disponível para a integralização 

curricular, de acordo como o PDI da UFG, 2011-2015. Entendemos por Atividades 

Complementares a participação em conferências, seminários, palestras, congressos, 

cursos intensivos, debates, participação na organização de eventos e outras atividades 

científicas, profissionais e culturais. Para a validação de atividades complementares os 

discentes deverão entregar a secretaria da coordenação de Química os comprovantes 

de suas participações nestas atividades. O tempo de retenção do documento será 

apenas e então somente o necessário para sua análise e digitação no sistema, devendo 

os mesmos ser devolvidos em sequência. Os critérios das atividades que serão 

validadas pela coordenação serão parte de instrumento em separado aprovado pela 

coordenação.  

O Estágio é definido como o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos 

que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior. Na 

UFG o Estágio pode ocorrer de duas formas: Obrigatória e Não-Obrigatória (Lei 

11.788 de 2008 e pelas resoluções CEPEC nº 766, 731 e 880 da UFG). A atividade de 

estágio pode ser desenvolvida dentro da instituição, através de atividades de estágio 
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não curricular. Para tal, o aluno deve estar frequentando o segundo período do curso. 

No Curso de Química, grau acadêmico Bacharelado, da UFG – Regional Jataí, 

não ocorrerá Estágio Curricular Obrigatório. O estágio curricular não obrigatório 

tem como objetivo permitir ao aluno uma formação plural e contribuir para sua 

formação ética e profissional. Assim, para o Curso de Química, grau acadêmico 

Bacharelado, será considerada atividade de estágio curricular não obrigatório qualquer 

atividade que o aluno venha desempenhar que esteja relacionada ao desempenho da 

química. O aluno poderá participar do Estágio Curricular Não Obrigatório a partir do 

segundo período, em empresas devidamente conveniadas com a UFG ou que utilizem-

se de agente de integração também conveniados com a UFG. É obrigatório também a 

existência do supervisor de estágio no local do mesmo, o orientador do estágio 

(professor do curso). 



Ementas 
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EMENTAS 

CÁLCULO I 

Funções de uma variável real; Noções sobre limite e continuidade; A derivada; derivadas de ordem superior. Aplicações da 

derivada. Series de Taylor.  

CALCULO II 

A integral indefinida e definida de funções de uma variável real. Integrais impróprias. Aplicações da integral. Função 

logarítmica e exponencial. Séries de números reais. 

CÁLCULO III 

Funções de várias variáveis, gráficos, derivadas parciais, diferenciabilidade, derivada diferencial e gradiente, regra da 

cadeia. Integrais múltiplas, integrais de linha, teorema da divergência, fórmulas de Green e teorema de Stokes. 

CÁLCULOS EM QUÍMICA 

Operações matemáticas básicas (notação científica, exponenciais, logaritmos, algarismos científicos e método de análise 

dimensional); Principais grandezas e suas relações; Composição e fórmulas de substâncias; Equações químicas e 

métodos de balanceamento de equações químicas; cálculos estequiométricos e estequiometria de solução. 

COMPLEMENTOS DE CINÉTICA QUÍMICA  

Relação entre mecanismos e leis de velocidade experimentais.  Estado estacionário. Equação de Arrhenius. Energia de 

ativação. Teoria das Colisões. Complexo Ativado. Formulação Termodinâmica. Reações em Solução: Efeitos do 

solvente, reações iônicas, efeito gaiola, reações controladas por difusão. Catálise Homogênea, heterogênea e enzimática. 

Reações rápidas. Reações em cadeia e Polimerização. Mecanismos e isotermas de adsorção. 

CULTURA, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

Cultura, planejamento, currículo e avaliação: concepções e práticas; avaliação e currículo no Brasil: políticas e 

implicações para a organização escolar; sistema de avaliação da educação básica; cultura, planejamento e relações de 

poder na escola. 

DIDÁTICA EM QUÍMICA 

A complexidade do trabalho docente; Transposição didática e o ensino de química; Currículos e programas de química 

para o ensino médio; Sistema de avaliação da educação básica e seu planejamento; Planejamento escolar: o projeto 

político pedagógico das escolas, o plano de ensino, o plano de aula; A interação professor – aluno e aluno – aluno na 

construção do conhecimento; Procedimentos, recursos e técnicas de ensino. 

EPISTEMOLOGIA DA CIÊNCIA  

Natureza do conhecimento científico; Diferentes leituras da construção da ciência; Conhecimento cotidiano e 

conhecimento escolar; O debate epistemológico na formação inicial e continuada de professores. 

ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

Fundamentos teóricos e experimentais, interpretação de dados e aplicações de espectrometria de massas. 

ESPECTROSCOPIA ELETRÔNICA E VIBRACIONAL 

Simetria molecular e tabela de caracteres. Princípios das transições eletrônicas e técnicas de UV/Vis. Regras de seleção. 

Interpretação de espectros. Princípios das vibrações moleculares. Regras de seleção. Interpretação de espectros.  

Princípios da espectroscopia RAMAN. 

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO I (LICENCIATURA) 

Perfil do professor de Ensino Básico do Estado de Goiás; Caracterização física, pedagógica e relacional da escola campo 

de estágio; Análise de livros didáticos; Utilizando materiais paradidáticos no ensino de química; TIC - As tecnologias 

aplicadas ao ensino de química; Atividades para o aperfeiçoamento da aprendizagem de química.  

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO II (LICENCIATURA) 

Organização administrativa, político-pedagógica das escolas, bem como a observação e análise de aulas de química; O 

ensino experimental e sua fundamentação; Materiais não convencionais; O ensino de química, ciências e a teoria dos 

Jogos; Atividades para o aperfeiçoamento da aprendizagem de química. 



Ementas 
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ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO III (LICENCIATURA) 

Organização administrativa e político-pedagógica das escolas; Regência supervisionada de classes de Química; 

Experiências de ensino na escola: análise e discussão; Produção textual descritivo-analítica sobre o estágio docente. 

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO IV (LICENCIATURA) 

Organização administrativa e político-pedagógica das escolas; Regência supervisionada de classes de Química; 

Experiências de ensino na escola: análise e discussão; Produção textual descritivo-analítica sobre o estágio docente. 

ESTATÍSTICA 

Precisão e exatidão, algarismos significativos, unidades e símbolos. Conceito básico de probabilidade. Distribuições: 

binomial, Poisson, Pólva, normal, t, F e 2. Propagação de erros. Média, incluindo moda, mediana, aritmética e ponderal. 

Cálculos de erros. Desvio, variância, coeficiente de variação. Limite de confiança da média e probabilidade. Linearidade, 

incluindo coeficiente angular, coeficiente linear, coeficiente de correlação e de determinação, regressão linear (métodos 

dos mínimos quadrados) e ajuste de curvas por polinômios. 

FÍSICA I 

Medidas físicas e vetores. Movimento em uma dimensão. Movimento em um plano. Dinâmica da partícula. Trabalho e 

energia. Conservação da energia. Conservação do momento linear. Colisões. Cinemática da rotação. Dinâmica da 

rotação. Equilíbrio de corpos rígidos. 

FÍSICA II 

Lei de Coulomb. Campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Capacitância. Corrente e resistência. Força 

eletromotriz e Circuitos elétricos. Campo magnético. Lei de Ampère. Lei da Indução de Faraday. Indutância. Corrente 

alternada. 

FÍSICA EXPERIMENTAL I 

Algarismos significativos, medidas e erros. Instrumentos de medidas. Construção de gráficos. Experiências de 

laboratório sobre Mecânica Clássica. 

FÍSICA EXPERIMENTAL II 

Instrumentos de medidas. Experiências de laboratório de eletricidade, magnetismo, óptica geométrica e física. 

FÍSICA MODERNA 

Ondas eletromagnéticas. Óptica geométrica. Ótica física: interferência e difração. Radiação térmica e origens da 

mecânica quântica. Teoria da relatividade.   

FÍSICO-QUÍMICA I 

Conceitos químicos fundamentais, Propriedade dos gases: gás ideal e gás real. Princípios da Termodinâmica: 

Generalidades e princípio zero. Energia e primeiro princípio, termoquímica. Segundo e terceiro princípios da 

termodinâmica. Diagrama de fases.  

FÍSICO-QUÍMICA II 

Soluções. Equilíbrio químico e eletroquímico; Cinética Química. Conceitos básicos de Fenômenos e de superfície de 

transporte. Introdução a colóides. 

FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL 

Efeito da temperatura e da pressão sobre as propriedades dos gases. Determinação experimental de propriedades físico-

químicas como densidade, índice de refração, capacidade calorífica, tensão superficial de líquidos e de soluções. 

Viscosidade. Termoquímica. Propriedades coligativas das soluções. Preparação de sóis, géis e emulsões. Cinética 

Química. Determinação de constante de equilíbrio de reações. Equilíbrio de fases em sistemas de dois e três 

componentes. Soluções de polímeros. Soluções eletrolíticas. Isotermas de Adsorção. Experimentos de espectroscopia. 

FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL I 

Estudos experimentais introdutórios relacionados ao sistema gasoso, as leis da termodinâmica clássica e propriedades das 

soluções. Lei de Hess. Capacidade calorífica. Determinação de propriedades físico-químicas como densidade, índice de 

refração, tensão superficial de líquidos e de soluções. Determinação experimental a partir de práticas simples com 

equipamentos básicos de laboratórios: De constante de equilíbrio de reações e da ordem de reação. Equilíbrio de fase em 

sistema de dois componentes. Isotermas de Adsorção. Experimentos de pilhas e eletrólise.  
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FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL II 

Estudos experimentais relacionados às leis da termodinâmica e espontaneidade. Soluções. Soluções de polímeros e 

soluções eletrolíticas. Determinação experimental a partir de técnicas espectrofotométricas de constante de equilíbrio de 

reação e cinética. Equilíbrio de fase em sistema de ternários. Viscosidade. Preparação de sóis, géis e emulsões. Corrosão. 

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SÓCIO-HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO 

A Educação como processo social; a educação brasileira na experiência histórica do ocidente; a ideologia liberal e os 

princípios da educação pública; sociedade, cultura e educação no Brasil: os movimentos educacionais e a luta pelo ensino 

público no Brasil, a relação entre a esfera pública e privada no campo da educação e os movimentos da educação 

popular. 

GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORES 

Coordenadas no plano e espaço; operações com retas, planos, cônicas e quadráticas. Transformações geométricas. 

Coordenadas cilíndricas e polares.  

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Perceptivas de gestão e organização do trabalho pedagógico: concepções e práticas, democratização de autonomia da 

escola. Projeto político de Curso. Política de formação e profissionalização docente: formação inicial e continuada, plano 

de cargos e salários. 

INTERAÇÕES QUÍMICAS 

Modelo iônico e cálculos de energia reticular.  A teoria dos orbitais moleculares homo e heteronucleares. A ligação 

metálica; teoria das bandas. Forças intermoleculares e suas consequências nas propriedades e estados da matéria.  

INTRODUÇÃO À QUÍMICA QUÂNTICA 

Mecânica quântica e estrutura atômica: noções básicas de mecânica quântica compreendendo a partícula livre e 

confinada, o oscilador harmônico, rotor rígido, átomos de hidrogênio e hélio, suas funções de onda e níveis energéticos. 

Espectroscopia: noções básicas de espectroscopia rotacional, vibracional e eletrônica. 

LABORATÓRIO DE TÉCNICAS DE PREPARAÇÃO 

Introdução e métodos de extração e separação de compostos químicos orgânicos e inorgânicos, experimentos englobando 

extração ácido-base, conhecimentos básicos de isolamento, purificação e caracterização de produtos orgânicos e 

inorgânicos. Extração por arraste de vapor. Extração via Sohxlet. Pontos de fusão e ebulição. Caracterização de grupos 

funcionais. Estudo de propriedades físicas e químicas. Processos de combustão, oxidação, decomposição. Purificação via 

filtragens, precipitação e cristalização. Preparações envolvendo técnicas de refluxo, com aquecimento, em temperatura 

ambiente, de compostos orgânicos e inorgânicos. Técnicas Laboratoriais envolvendo química verde. 

LIBRAS 

Introdução à Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Apresentação de conteúdos gerais relativos à comunicação visual e 

regras gramaticais específicas. Estudo da legislação específica. 

LIBRAS I  

Concepções sobre Língua de Sinais. Noções básicas de Libras. Introdução às práticas de compreensão e produção em 

LIBRAS através do uso de estruturas comunicativas elementares.  

LIBRAS II  

Introdução aos aspectos linguísticos na Língua de Sinais. Aspectos históricos da Língua de Sinais e sua importância: 

cultura e identidade. Introdução aos gêneros textuais em Libras: poesia, piada e narrativas. Prática de compreensão e 

produção de Libras. 

LIBRAS III  

Classificadores. Uso de expressões faciais gramaticais e afetivas. Desenvolvimento de práticas de compreensão e 

produção em Libras. 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Diferenciação entre os diferentes tipos de metodologias científicas; princípios da metodologia científica; normas da 

ABNT para referências bibliográficas. Métodos de coletas de dados. Elaboração e execução de projetos de pesquisa. 
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MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 

Introdução aos métodos cromatográficos. Cromatografia em coluna e em camada delgada. Cromatografia gasosa. 

Cromatografia líquida de alta eficiência.  

MÉTODOS DE ESPECTROMETRIA ATÔMICA 

Introdução à espectrometria atômica. Instrumentação. Espectrometria de emissão e absorção  atômica.  

MÉTODOS ELETROANALÍTICOS 

Introdução a química eletroanalítica. Tipos de métodos eletroanalíticos: potenciomentria e titulações potenciométricas, 

coulometria e voltametria.  

MINERALOGIA I 

Minerais e minérios: ocorrência dos elementos. Cristais. Cristaloquímica. Sistemas Cristalinos. Os principais minerais ou 

minérios das diferentes classes: silicatos, óxidos, hidróxidos, sulfetos, sulfatos, fosfatos, carbonatos, haloides. Estruturas 

cristalinas e propriedades macroscópicas principais dos minerais e minérios. Técnicas de identificação de minerais. 

Utilidade industrial dos minerais e minérios. Processamento industrial de minérios. 

MINERALOGIA II 

Estrutura dos sólidos e minerais. Defeitos em sólidos. Sistemas Cristalinos. Identificação de sólidos a partir de técnicas 

de Raios-X. Sólidos moleculares. Sólidos unidimensionais. Princípios de microscopia eletrônica aplicadas aos sólidos. 

Propriedades físicas e químicas dos sólidos e minerais. 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL 

A relação entre Estado e as políticas educacionais. Os desdobramentos da política educacional no Brasil pós-64. As 

políticas de regulação e gestão da educação brasileira e a (re)democratização da sociedade brasileira. Os movimentos de 

diversificação. Diferenciação e avaliação da educação nacional. Legislação educacional atual. A regulamentação do 

sistema educativo goiano e as perspectivas para a escola pública em Goiás. 

PRINCÍPIOS DE PROCESSOS QUÍMICOS 

Introdução ás cálculos em Indústria Química; Balanços materiais, balanços de energia; Balanços material e energético 

combinados. 

PROCESSOS BIOLÓGICOS E DE FERMENTAÇÃO 

Histórico e importância da microbiologia; observações microscópicas; estudo da célula; cultivo de microrganismos; 

método de crescimento microbiano; reprodução e crescimento microbiano; 

Microorganismos de interesse industrial; bactérias, leveduras, bolores e algas; controle dos organismos por agentes 

químicos. Introdução ao estudo de bebidas alcoólicas. Tecnologia de bebidas fermentadas. Tecnologia de destilados. 

Tecnologia de outras bebidas alcóolicas. Processos e equipamentos. Controle de qualidade e legislação específica. 

Identificar e processar os principais tipos de bebidas alcoólicas existentes, levando em consideração as principais 

diferenças entre elas como matéria-prima, processamento, controle de qualidade. 

PROCESSOS INDUSTRIAIS INORGÂNICOS E ORGÂNICOS 

Introdução: histórico, estrutura e propriedades dos polímeros e elastômeros. Síntese de polímeros e elastômeros. 

Transições de fase. Reologia. Propriedades de soluções poliméricas. Processamento químico. Indústria de cerâmica e 

cimento. Indústria de vidro. Indústria de sódio. Indústria de cloro e álcalis. Indústria de fósforo. Indústria de potássio. 

Indústria de nitrogênio. Indústria do enxofre. 

PROJETO DE PESQUISA EM ENSINO DE QUÍMICA I (LICENCIATURA) 

Princípios de metodologia científica; Normas da ABNT para referências bibliográficas; Métodos de coleta e análise de 

dados em educação; Elaboração do Projeto de pesquisa; Desenvolvimento da pesquisa. 

PROJETO DE PESQUISA EM ENSINO DE QUÍMICA II (LICENCIATURA) 

Desenvolvimento e análise dos dados provenientes da pesquisa em ensino de química; Adequação do texto às normas de 

redação padrão. 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I 

Introdução ao estudo da Psicologia: fundamentos históricos e epistemológicos. A relação Psicologia e Educação. 

Abordagens teóricas: comportamental e psicanalítica e suas contribuições para a compreensão do desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, social e psicomotor e suas implicações no processo ensino-aprendizagem. 
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PROJETO FINAL EM PESQUISA QUÍMICA I (BACHARELADO) 

Revisão dos temas de tipos de trabalho científico e principais metodologias científicas, normas da ABNT e normas 

internacionais de referências bibliográficas. Elaboração e desenvolvimento de trabalhos científicos correlatos com as 

várias áreas da química. Elaboração de um projeto científico que deverá ser defendido ao final do semestre. 

PROJETO FINAL EM PESQUISA QUÍMICA II (BACHARELADO) 

Análise sistemática dos dados experimentais obtidos. Elaboração da monografia referente ao projeto a ser defendida ao 

final do curso. 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II 

Abordagens teóricas: psicologia genética de Piaget, psicologia sócio-histórica de Vygotsky e suas contribuições para a 

compreensão do desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e psicomotor e suas implicações no processo ensino-

aprendizagem. 

QUÍMICA AMBIENTAL 

Introdução á Química Ambiental. Química das águas naturais: Principais reações químicas. Química da atmosfera: 

principais reações químicas. Química do solo: principiais reações químicas. Conceitos de poluição e contaminação. 

Principais agentes químicos poluidores. Fenômenos Poluidores ambientais. Legislação Ambiental. 

QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL (LICENCIATURA) 

Experimentos envolvendo reações de precipitação, ácido-base, complexação e óxido-redução para separação e 

identificação de alguns cátions e alguns ânions. Experimentos envolvendo preparo de amostras e métodos clássicos de 

análise química (gravimétricos e volumétricos). 

QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL I 

Experimentos envolvendo reações de precipitação, ácido-base, complexação e óxido-redução para separação e 

identificação de alguns cátions e alguns ânions.  

QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL II 

Experimentos envolvendo preparo de amostras, métodos gravimétricos e volumétricos. Experimento com método 

potenciométrico e/ou condutimétrico.  

QUÍMICA ANALÍTICA I 

Introdução à Química Analítica. Equilíbrio Químico. Efeito de Eletrólitos nos Equilíbrios Químicos, Equilíbrios: Ácido-

Base, Precipitação, Óxido-Redução, complexação.  

QUÍMICA ANALÍTICA II 

Amostragem e Preparação de Amostras para Análises; Métodos Gerais de Separação; Análise Gravimétrica; Volumetria 

de Neutralização, de Precipitação; de Complexação e de Óxido-Redução.  

QUÍMICA DE BIOMOLÉCULAS I 

Introdução à bioquímica, aminoácidos, polipeptídeos e proteínas, estrutura primária, secundária, terciária e quaternária de 

proteínas, função das proteínas, carboidratos, lipídeos e membranas biológicas, enzimas e cinética enzimática, aspectos 

básicos de nucleotídeos e ácidos nucleicos, tópicos especiais. 

QUÍMICA DE BIOMOLÉCULAS II 

Ementa: Açúcares, oligossacarídeos e glicoproteínas. Glicólise, glicogênese, ciclo do ácido cítrico, cadeia respiratória. 

Balanço energético. Fosforilação oxidativa. A via das pentoses. Fotossíntese. Ácidos nucléicos. DNA e informações 

genéticas. Parede celular de bactérias, mecanismos de ação de antibióticos, reconhecimento celular, sistema imunológico, 

catálise por anticorpos, metaloenzimas. Experimentos para a demonstração de tópicos, metodologias e técnicas 

selecionadas. 

QUÍMICA DE COORDENAÇÃO 

Estrutura de complexos: metais e ligantes; isomeria e quiralidade. Teoria do campo cristalino; teoria do campo ligante e 

regra dos dezoito elétrons. Reações e mecanismos em complexos.  
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QUÍMICA DESCRITIVA 

A origem dos elementos. Propriedades radioativas dos elementos. A química sistemática dos elementos: hidrogênio, 

grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio, grupo do oxigênio, halogênios, gases nobres, metias do bloco s, 

metais do bloco p, metais do bloco d e metais do bloco f. 

QUÍMICA GERAL 

A matéria e seus estados físicos. Modelo atômico de Bohr e orbital. Periodicidade química: raio atômico, energia de 

ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade e suas conseqüências nas reações químicas. Estados de oxidação dos 

elementos. Tipos de ligações: iônica, covalente e metálica. Funções químicas. Espontaneidade de reações químicas. 

QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL 

A matéria e seus estados físicos. Transformações da matéria: reações químicas. Mol e estequiometria das reações. 

Termoquímica e espontaneidade das reações. Reações de óxido redução: diagrama de potenciais. Funções químicas. 

Propriedades das soluções: unidades de concentração e propriedades coligativas. Equilíbrio químico. Cinética química. 

Introduzir aos procedimentos de segurança no manuseio e descarte de produtos e resíduos. 

QUÍMICA INORGÂNICA I 

Estrutura cristalina de sólidos. Teoria dos orbitais moleculares em moléculas poliatômicas. Simetria molecular. Reações 

ácidos-bases de Bronsted e Lewis e critérios de dureza e moleza de ácidos e bases. Tendências periódicas da acidez de 

Bronsted e Lewis. Reações ácidos-bases em sistemas heterogêneos. Oxirredução: reações com a água, 

desproporcionamento e comproporcionamento, oxidação pelo oxigênio atmosférico, diagramas de potenciais. 

Complexação. Obtenção dos elementos por redução e oxidação. 

QUÍMICA INORGÂNICA II 

Estrutura de complexos: metais ligantes, isomeria e quiralidade. Teoria do campo cristalino, teoria do campo ligante e 

regra dos dezoito elétrons. Reações, cinética e mecanismos em complexos: equilíbrio de coordenação, reações em 

complexos. Catalisadores homogêneos e heterogêneos.  

QUÍMICA INORGÂNICA EXPERIMENTAL 

Preparação de substâncias inorgânicas, técnicas de separação e purificação. Síntese de compostos de coordenação e 

organometálicos. Síntese template. Materiais de intercalação, magnéticos e eolíticos. Métodos de caracterização dos 

materiais, difração de raios-X, espectroscopia de infravermelho e espectroscopia de UV/visível.  

QUÍMICA INSTRUMENTAL EXPERIMENTAL 

Experimentos que envolvem análise de amostras por técnicas instrumentais.  

QUÍMICA ORGÂNICA I 

Estudo das estruturas orgânicas, compreendendo ligações químicas do carbono, estereoquímica, análise conformacional e 

propriedades físicas de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, álcoois, éteres e haletos. Estudo de mecanismo de 

reações de substituição nucleofílica, eliminação, adição eletrofílica em duplas ligações. Reações radicalares. 

QUÍMICA ORGÂNICA II 

Propriedades físicas de hidrocarbonetos aromáticos. Reações de substituição eletrofílica aromática. Estrutura, ocorrência, 

propriedades físicas, preparação, reatividade e aplicação de representantes de compostos orgânicos das classes funcionais 

dos aldeídos e cetonas, ácidos carboxílicos e derivados, como os haletos de acila, anidridos, ésteres, amidas e nitrilas, os 

fenóis e aminas. 

QUÍMICA ORGÂNICA III 

Introdução à filosofia e prática de sínteses orgânicas: principais transformações de grupos funcionais; grupos de proteção 

e introdução a análise retrossintética. Uso de compostos polifuncionais na formação de ligações carbono-carbono ou 

outras ligações. Métodos específicos de formação de ligações carbono-carbono. Reações pericíclicas: orbitais 

moleculares de fronteira; reações de cicloadição; rearranjo sigmatrópico. 

QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL 

Transformações de grupos funcionais de compostos alifáticos e aromáticos, envolvendo reações de substituição, 

eliminação, adição, redução, oxidação, entre outras. Caracterização de grupos funcionais e substâncias orgânicas, por 

meio de métodos químicos e físico-químicos. Introduzir aos procedimentos de segurança no manuseio e descarte de 

produtos e resíduos de Laboratório de Química Orgânica. 
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QUÍMICA DE ORGANOMETÁLICOS 

Definições dos compostos organometálicos, formas de preparação e caracterização destes compostos, aplicações dos 

compostos organometálicos.  

QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS 

Estudos das principais classes do metabolismo especiais através de produtos naturais. 

QUÍMICA DOS SÓLIDOS 

Estrutura dos sólidos. Defeitos em sólidos. Sistemas Cristalinos. Identificação de sólidos a partir de técnicas de Raios-X. 

Sólidos moleculares. Sólidos unidimensionais. Princípios de microscopia eletrônica aplicadas aos sólidos. Propriedades 

físicas e químicas dos sólidos.  

QUÍMICA NA SOCIEDADE 

Histórico da química nas sociedades. O profissional da química nas sociedades. Química, meios de produção e o capital 

nos desenvolvimentos das sociedades. Ética profissional. Multidisciplinaridade das ciências e o exercício da profissão. 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR  

Fundamentos teóricos e experimentais, interpretação de dados e aplicações da Espectroscopia de Ressonância Magnética 

e Nuclear. 

SEGURANÇA EM QUÍMICA 

Conceitos básicos sobre segurança em laboratórios de pesquisa e industriais. Principais riscos envolvidos nos 

laboratórios. Estocagem de produtos químicos. Descarte de resíduos químicos. Legislação sobre descarte de resíduos no 

meio ambiente. Métodos de prevenção e uso de EPIs. 

TÓPICOS EM AUTOMAÇÃO E INJEÇÃO DE FLUXO 

Princípios e aplicações dos métodos de análise automatizados.  

TÓPICOS EM BIOMATERIAIS 

Introdução aos conceitos de Biomateriais, métodos de preparação, caracterização e aplicações dos biomateriais. 

TÓPICOS EM CIÊNCIA FORENSE 

Conceitos fundamentais sobre a Ciência Forense, e suas aplicações técnicas na solução de crimes, identificação de 

pessoas em várias áreas do conhecimento técnico-científico. Estudo de Identificação Humana; Perícia Ambiental. 

Medicina Legal: Noções gerais; Tanatologia; Traumatologia forense; Toxicologia forense. Análise de Drogas; 

Espectroscopia na região do Infravermelho, Espectroscopia de Massas e Ressonância Magnética Nuclear; Análise e 

detecção de drogas ilegais (heroína, cocaína, tetraidrocanabinol, exctasy); Detecção de resíduos de pólvora; Extrações 

por fase sólida, líquida; Reagentes fluorescentes para determinação qualitativa de sangue, sêmen e álcool. A física e a 

ciência forense.  

TÓPICOS EM DINÂMICA E MODELAGEM MOLECULAR 

Definições de dinâmica e modelagem molecular. Mecânica molecular, métodos semi-empíricos e cálculos ab initio. 

Conceitos de análise conformacional. Aplicações da modelagem molecular. 

TÓPICOS EM FENÔMENOS DE TRANSPORTE 

Introdução a Estática e Dinâmica dos fluidos. Balanços Globais. Balanços Diferenciais. Balanços de massa, energia e 

momento. Escoamento viscoso e turbulento de fluídos. Transferência de massa molecular e convectiva. Transferência de 

massa uni, bi e tridimensional. Condução de calor em estado estacionário e transitório. Transferência de calor em 

escoamento de fluídos. Transferência simultânea de momento, calor e massa. Transferência de Calor por Condução; 

Transferência de Calor Convectiva; Relações Empíricas e Práticas para a Transferência de Calor em Convecção Forçada; 

Convecção Natural. 

TÓPICOS EM GESTÃO AMBIENTAL 

Recursos hídricos – Água. Importância, visão global, recursos hídricos no Brasil, sistemas de abastecimento de água, 

tratamento de água bruta, processo convencional de tratamento. Processo de depuração de esgotos naturais e artificiais; 

composição de efluentes; retenção em peneiras; flutuação; decantação; processos biológicos; tratamento de Iodo; 

lançamento de águas residuais em cursos receptores; natureza dos despejos industriais; métodos de tratamento; despejos 

industriais de produtos alimentícios; despejos industriais de produtos manufaturados; despejos industriais diversos. 

Resíduos sólidos e sistema de tratamento de resíduos sólidos. Resíduos industriais, classificação e disposição final. 
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Emissões gasosas, doenças relacionadas com as emissões gasosas. Agentes químicos, agentes físicos, biológicos e 

ergométricos. Riscos e acidentes do trabalho. Doenças profissionais e doenças do trabalho. Equipamentos de proteção 

individual e de proteção coletiva. Avaliação, medição e controle dos riscos no ambiente de trabalho. 

TÓPICOS EM MONITORAMENTO AMBIENTAL 

Principais poluentes ambientais. Metodologias e Procedimentos Analíticos utilizados no estudo de amostras de interesse 

ambiental (coleta, preservação e acondicionamento). Técnicas experimentais de análise química e física de amostras 

ambientais. Trabalho de campo.  

TÓPICOS EM ORGANOMETÁLICOS E CATÁLISE 

Introdução aos conceitos de catálise. Técnicas de preparação e aplicações dos diversos tipos de catalisadores: 

homogêneos, heterogêneos e híbridos. Mecanismos catalíticos conhecidos. 

TÓPICOS EM PREPARO DE AMOSTRAS 

Análise química em amostras reais. Métodos clássicos e modernos de preparo de amostras sólidas e líquidas para análise 

de compostos inorgânicos e orgânicos.  

TÓPICOS EM QUÍMICA DE ALIMENTOS 

Química de alimentos. Métodos de conservação de alimentos e métodos físico-químicos de análises de alimentos e 

controle de qualidade.  

TÓPICOS EM QUÍMICA ENERGÉTICA 

Petróleo: Caracterização química, ocorrência e produção; Pré-sal e outras atualidades na área. Refino do petróleo: 

Principais processos empregados para conversão das diversas correntes intermediárias em produtos finais. Gás natural: 

Ocorrência e aplicações; Situação mercadológica. Biorrefinarias: Conceitos e contextualização nos princípios da química 

verde e de sustentabilidade; Plataforma sucroquímica; Plataforma oleoquímica; Plataforma termoquímica. Biomassa para 

geração direta de energia. 

TÓPICOS EM QUÍMICA FARMACÊUTICA 

Descoberta, desenvolvimento, identificação e a interpretação do modo de ação dos compostos farmacologicamente 

ativos. Estudo, identificação e a síntese dos produtos metabólicos de fármacos e produtos relacionados. Aplicação dos 

princípios da Química nas Ciências Farmacêuticas e a introdução de novos agentes terapêuticos. Estudos de 

potencialização e dos efeitos terapêuticos e minimização dos efeitos colaterais. Interações medicamentosas. 

TÓPICOS EM QUÍMICA DE MATERIAIS  

Métodos de preparação dos materiais e caracterização de materiais, estudos de suas propriedades e aplicações.  

TÓPICOS EM QUÍMICA MINERAL 

Minerais e minérios: ocorrência dos elementos. Cristais. Cristaloquímica. Os principais minerais ou minérios das 

diferentes classes: silicatos, óxidos, hidróxidos, sulfetos, sulfatos, fosfatos, carbonatos, halóides. Tipos e formações das 

rochas. Processamento industrial de minérios. 

TÓPICOS EM QUIMIOMETRIA 

Planejamento Fatorial e Métodos de otimização. 
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     Baixe o aplicativo dos Cursos de Química
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