
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
FUNDAÇÃO Instituída nos termos da Lei no 5.152 de 21110/1966 

RESOLUÇÃO No 567-CONSEPE, de 08 de outubro de 2007 

Cria turmas do Curso de Química Licenciatura 
na modalidade de Educação a Distância e 
aprova seu Projeto Pedagógico a ser 
desenvolvido em convênio com o MEC e 
instituições públicas no Pólo Municipal tle 
Porto Franco - MA e dá outras providências. 

O Reitor da Universidade Federal do Maranhão, na qualidade de 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de 
suas atribuições estaíutárias; 

Considerando a Lei n" 9.394196 que estabelece as bases legais da 
Educação a Distância, regulamentada pelo Decreto nQ 5.622105; 

Considerando a Portaria n" 68212006-NIEC, de 15/03/2006, aue 
credencia a UFMA para a oferta de cursos superiores na modalidade de Educaçiío a Distância; 

Considerando o Termo de Parceria firmado entre a Universidade 
Federal do Maranhão e a Prefeitura Municipal de Porto Franco para a oferta do Curso de 
Química Licenciatura, modalidade a distância, bem como a aprovação e integração do projeto 
de curso no programa da Universidade Aberta do Brasil - UAB; 

Considerando a Resolução n" 1.3031200 1 - CNEICES que estabelece 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química; 

Considerando as Resoluções no 01 e 0212002-CPICNE, que instituem 
diretrizes e duração de cursos de formação de professores, respectivamente; 

Considerando, finalmente, o que consta no Processo no 44571200;'; 

RESOLVE ad refrendum deste Conselho: 

Art. 1" Criar turmas do Curso de Química Licenciatura e aprovar seu Projeto 
Pedagógico na modalidade de Educação a Distância; vinculada ao 

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia e desenvolvida pelo Departamento de Química com o 
apoio de outros Departamentos Acadêmicos e do Núcleo de Educação a Distância - UFM:A. 

Art. 2" O Curso de Química Licenciatura na Modalidade de Educação a 
Distância será financiado pelo Ministério da Educação - MEC e 

desenvolvido no Pólo Municipal de Porto Franco - M A  

Art. 3" O Curso de Química Licenciatura na Modalidade de Educaqão a 
Distância será ofertado 50 vagas para egressos do Ensino Médio ou 

com escolarização equivalente, classificados em processo seletivo público. 
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Art. 4O O Curso de Química Licenciatura na Modalidade de Educação a 

Distância desenvolver-se-á com base no projeto pedagógico que 
valoriza a interação, no ambiente virtual de aprendizagem, do conhecimento científico e o uso 
das tecnologias da informação e comunicação. 

Art. 5" São objetivos do Curso de Química Licenciatura na Modalidade de: 
Educação a Distância: 
I. Promover a formação inicial de professores para a educilção básica, 
com ênfase na formação para o magistério das últimas séries dcl 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio; 
1I.Desenvolver competências profissionais centradas numa base 
sólida de conhecimentos do campo disciplinar específico e do campo 
pedagógico, em conteúdos procedimentais e atitudinais, eni 
conformidade com as diretrizes curriculares para os cursos dl: 
Química e para a formação do professor de Educação Básica; 
III.Valorizar o aprendizado do aluno, respeitando as diferenças 2 

experiências individuais. 

Art. 6" O profissional Licenciado em Química a ser formado terá o seguinte 
perfíl: 
I. Formação sólida e abrangente em conteúdos dos diversos campos 
da Química, competências para a tradução pedagógica dos 
conhecimentos e experiências de Química e de outras áreas 
científicas afins nas situações de ensino-aprendizagem no Ensino 
Fundamental e Ensino Médio; 
11. Descrever os processos e caracterizar o ambiente, fazendo uso cle 
símbolos e fórmulas da Química, utilizando-se das, formas tle 
representação próprias das disciplinas, relacionando-as com 0utr.a 
ciências que se fizerem necessárias, além de procurar obter e 
transmitir informações por meio de tecnologia disponível; 
III. Desenvolver o raciocínio hipotético (dedutivo dou indutivcl), 
levando em conta as relações entre o desenvolvimento científico e 
tecnológico da química e os limites ético-morais intri~isecos a esse 
desenvolvimento; 
TV. Adquirir a compreensão dos princípios políticos, sociais e 
disciplinares da educação; 
V. Compreender a cidadania como participação sociial e política, 
dotando em seu dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperaçãcl e 
repúdio às injustiças; 
VI. Implementar a concepção de professor-pesquisador de sua 
prática, como veículo de reformulação de concepções, rupturas com 
percepções tradicionais, mudanças das ações escolares e das práticas 
pedagógicas de sala de aula; 
VII. Posicionar-se de maneira critica, responsável e clonstrutiva lias 
diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de 
mediar conflitos e tomar decisões coletivas; 
VIII.Assumir atividades de autocntica em relação ao seu desempenho 
como profissional-cidadão; 
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R. Dominar os conteúdos disciplinares teóricos e práticos da área de 
química e as respectivas didáticas e metodologias com vistas a 
conceber, construir e administrar situações de aprendizagem e de 
ensino; 
X. Ter habilidades que o capacitem para a preparação e 
desenvolvimento de recursos didáticos e instrucionais relativos a sua 
prática e avaliação da qualidade do material disponível no mercado, 
além de ser preparado para atuar como pesquisador no ensino de 
química; 
XI. Acompanhar e compreender os avanços científico-tecnológicos 
e educacionais; 
XII. Atuar de forma competente na organização de gestão de sistema 
de ensino nas esferas administrativas e pedagógicas; 
XííI. Contribuir para o desenvolvimento intelectual dos estudantes e 
para despertar o interesse científico em adolescentes; 
XIV. Organizar e usar laboratórios de química; 
XV. Conhecer criticamente os problemas educacionais brasileiros; 
XVI. Identificar no contexto da realidade escolar os fatores 
determinantes no processo educativo, tais como o contexto 
socioeconôrnico, política educacional, administração escolar e fatores 
específicos do processo de ensino-aprendizagem de química; 
XW. Assumir conscientemente as tarefas educativas, cumprindo o 
papel social de preparar os alunos para o exercício consciente da 
cidadania; 
XVIII. Exercer a sua profissão com espírito dinâmico e criativo, ria 
busca de novas alternativas educacionais, enfrentando como desaflio 
as dificuldades do magistério; 
XIX. Atuar no magistério, em nível de ensino fundamental e médio, 
de acordo com a legislação específica, utilizando metodologia de 
ensino variada; 
XX. Atualizar e elaborar programas educativos para a educação 
básica; 
XXI. Ter uma visão critica com relação ao papel social da Ciência 1: a 
sua natureza epistemológica, compreendendo o processo históric:o- 
social de sua construção; 
XXU. Saber trabalhar em equipe e ter uma boa compreensão tias 
diversas etapas que compõem uma pesquisa educacional; 
XXIII. Ter interesse no auto-aperfeiçoamento continuo, curi0sidad.e e 
capacidade para estudos extracumculares individuais ou em grupo, 
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 mudariças 
tecnológicas oferecidas pela interdisciplinaridade, como forma de 
garantir a qualidade do ensino de Química; 
XXN. Ter formação humanística que permita exercer plenamente 
sua cidadania e, enquanto profissional, respeitar o direito a vida e ao 
bem estar dos cidadãos. 
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Art. 7" O processo de formação do Licenciado em Química deve desienvolver 
as seguintes competências: 
I. Compreender os princípios e leis fundamentais e as teorias que 
compõem as áreas clássicas e as áreas modernas da Química.; 
II. Descrever e explicar, inclusive através de textos de caráter 
didático, fenômenos naturais, processos e equipamentos em termos de 
idéias, conceitos, princípios, leis e teorias fundamentais e gerais; 
IIi. Elaborar, selecionar e organizar material didático para. o Ensino 
de Química; 
IV. Diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas 
Químicos, experimentais ou teóricos, práticos ou abstratos, fazendo 
uso dos instrumentos laboratonais, matemáticos elou computacionais 
apropriados; 
V. Diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas 
pertinentes ao ensino de Química, fazendo uso das estratégias 
apropriadas; 
VI. Desenvolver práticas profissionais fundamentadas em referenciai:; 
científicos e tecnológicos; 
W. Desenvolver uma postura ética de atuação profissional que 
inclua a responsabilidade social e a compreensão crítica da ciênci.a 
como fenômeno cultural e histórico; 
VIII. Criar em laboratórios didáticos ambientes que simulem 2s 
situações encontradas no desenvolvimento da ciência ein geral e da 
Química em particular, além de ser capaz de improvisar e criar novos 
experimentos didáticos, fazendo uso da integração de conhecimentos 
específicos e pedagógicos; 
E. Identificar os aspectos filosóficos e sociais que definem a 
realidade educacional; 
X. Identificar o processo de ensinolaprendizagem como processo 
humano em construção; 
XI. Conhecer teorias psicopedagógicas que fundamentam o processo 
d,e ensino-aprendizagem, bem como os princípios de planejamento 
educacional; 
XII. Conhecer os fundamentos, a natureza e as principais pesquisas 
de ensino de Química; 
XIII. Conhecer e vivenciar projetos e propostas cumculares de ensino 
de Química; 
XN, Desenvolver atitude favorável a incorporação, na sua prárica, 
dos resultados da pesquisa educacional em ensino de Quínuca, 
visando solucionar os problemas relacionados ao ensino e a 
aprendizagem; 
XV. Compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, 
tecnológicos, ambientais, políticos e éticos relacionados às aplicações 
da Química na sociedade. 
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Art. 8" 
5 

As competências serão desenvolvidas priorizando a interação das 
seguintes Habilidades e Vivências: 
I. Habilidades 
a) Utilizar a Matemhtica como linguagem para a expressão das leis 
que governam os fenômenos naturais; 
b) Elaborar argumentos lógicos baseados em princípios e lei:; 
fundamentais para expressar idéias e conceitos químicos, descrever 
fenômenos naturais, equipamentos e procedimentos de laboratório, 
apresentar resultados científicos na forma de relatórios, artigos, 
seminários e aulas de caráter didático; 
c) Elaborar planejamentos para atividades didaticas e os materiais 
didáticos experimentais, os textos e os roteiros correspondentes; 
d) Ver a educação como um processo em espiral ondie cada nova 
conteúdo só pode ser introduzido com base em conteúdois aprendidos 
anteriormente; 
e) Abordar criticamente conteúdos e métodos da Química, textos 
didáticos e de divulgação, estrutura de cursos e tópicos de ensino, 
procedimentos e roteiros didáticos já existentes, redigindo formas 
alternativas para os mesmos; 
£) Propor modelos químicos e utilizá-los na visuallização e ria 
explicação dos fenômenos naturais, reconhecendo seu domínio tle 
validade, interpretando gráíícos e representações visuais figurativls 
ou abstratas; 
g) Resolver problemas experimentais, do seu reconhecimento até a 
análise de resultados e formulação de conclusões; 
h) Usar procedimentos e normas de segurança no trabalho; 
i) Utilizar recursos de informatica, inclusive uma linguagem de 
programação científica e noções de interligação do coniputador com 
o mundo físico externo em experimentos; 
j) Reconhecer a Química como um produto histórico e cultural, 
reconhecer suas relações com outras áreas de saber e de fazer e com 
as instâncias sociais, ontem e hoje; 
k) Utilizar com domínio das técnicas básicas de laboratórios, bem 
como dos procedimentos necessários de primeiro socorro, nos casos 
dos acidentes mais comuns em laboratórios de Química; 
1) Ter habilidades que o capacitem para a preparação e 
desenvolvimento de recursos didáiicos e instrucionais relativos a sua 
prática e avaliação da qualidade do material disponível no mercado, 
além de ser preparado para atuar como pesquisador no ensino de 
Química; 
m) Estabelecer relações entre os conhecimentos da1 Química e a 
realidade local, de modo a produzir um conhecim6:nto 
contextualizado e aplicado ao cotidiano dos alunos. 

II. Vivências 
a) Realização de aíividades experimentais; 
b) Utilização de equipamentos de informática; 
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c) Realização de pesquisa bibliográfíca, identificando e localizando 
fontes relevantes com os recursos computacionais mais recentes; 
d) Leitura, reflexão e discussão de textos de divulgação científica; 
e) Elaboração de textos didáticos, artigos, comunicações técnicas e 
roteiros de estudo, com o objetivo de sistematizar os coniiecimentos 
em um dado assunto; 
f) Elaboração de um planejamento de atividades de ensino, sua 
execução em sala de aula seguida de uma reflexão sobre todo o 
processo. 

Art. 9" A integralização cunicular do Curso de Química Licenciatura na 
Modalidade de Educação a Distância ocorrera em um tempo regular. 

de 8 (oito) semestres letivos e máximo de 10 (dez) semestres letivos, corresponden.do a 3.00Cl 
(três mil) horas de atividades didático-científicas com a seguinte distribuição: 

I. Núcleo de Disciplinas Pedagógicas (NDP) - 645 (seiscentas t: 

quarenta e cinco) horas de aiividades curriculares, correspondendo r i  

29 créditos (15 créditos teóricos e 14 créditos (de práticas 
pedagógicas); 
11. Núcleo de Disciplinas Específicas (NDE) - 1200 (mil e duzentas) 
horas de atividades cumculares, correspondendo a 68 créditos (56 
créditos teóricos e 12 creditos práticos); 
111. Núcleo de Disciplinas Comuns às Ciências (NDCC) - 540 
(quinhentas e quarenta) horas de atividades curriculare:;, 
correspondendo a 33 créditos (30 créditos teóricos e 3 créditos 
práticos); 
N. Atividades Acadêmicas Científicas e Culturais Coniplementares 
(AACC) - 210 (duzentas e dez) horas de atividades curricularr:~ 
iniciadas a partir do 2" semestre, correspondendo a 14 (quatorzz) 
créditos; 
V. Estágio Supervisionado - 405 (quatrocentas e cinco) hora,  
correspondendo a 9 (nove) creditos de estágio. 

8 1" O Núcleo das Disciplinas Pedagógicas (NDP) inclui disciplinas, 
seminários e oficinas que focalizam os fundamentos teóric.0- 

metodológicos das políticas educacionais, do processo ensinolaprendizagem e: das prátic:as 
pedagógicas e relacionam teorialprática educativa 

0 2" O Núcleo das Disciplinas Específicas (NDE) inclui disciplinas, 
seminários e oficinas sobre os fimdamentos teórico-metodológicos e 

de caráter analítico, relativas aos conteúdos da área, resguardando o carai;er específico, 
trazendo a matéria (de natureza teórica ou empírica) e os métodos próprios de cada campo de 
conhecimento a que se refere. 

9 3" O Núcleo das Disciplinas Comuns às Ciências (NCCC) inclui as 
disciplinas, seminários e oficinas que constituem o "repertório de 

conhecimento geral" necessários a formação do professor na área de Ciências e Química, 
permitido que o professor tenha, além de uma formação específica na área, uma visão 
interdisciplinar com outras disciplinas relacionadas. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
FLJNDAÇÃO Instituída nos termos da Lei no 5.152 de 21/10/1966 

7 
8 4" Atividades científicas e culturais complementares (ACC) - 

constituem importantes mecanismos para o desenvolvirnento das 
competências desejadas para a formação do aluno, cujo objetivo principal é valorizar e 
estimular o aprendizado fora do ambiente escolar, ampliando o cumculo com expeiimentos e 
vivências acadêmicas externas ao Curso. 

0 9  O Estágio Supervisionado (ES) favorece a formação especializada, 
devendo articular o saber acadêmico e a vida prlofissional e 

integrar-se aos demais conteúdos cumculares trabalhados ao longo do curso. 

5 6" O Trabaho de Conclusão de Curso (TCC) será obrigatóri~o, na f o m .  
de Monografia, integrando ensino e pesquisa 

Art. 10 O Curso de Química Licenciatura na Modalidade de ]Educação íi 
Distância funcionará semestralmente de acordo com a estrutur:~ 

curricular do referido Curso que se encontra nos Anexos I e Li desta Resolução. 

Art. 11 A proposta metodológica valorizará a construção da autonomia d3 
estudante, a articulação teoria-prática profissional, a aprendizagem 

significativa e interativa e o trabalho compartilhado, dotando os seguintes procedimentos, 
instrumentos e mediações: 

I. Professor conteudista ou autor planeja e elabora o material cle 
aprendizagem; 
11. Professor orientador, tutores a distância e presenciais orientam e 
acompanham o desenvolvimento de aprendizagens; 
L11. Os tutores a distância atuarão no ambiente: virtual {de 
aprendizagem; 
TV. Os tutores presenciais atuarão no pólo; 
V. Estimulo as atitudes de autonomia e colaboração no 
desenvolvimento de atividades curriculares; 
VI. Cada disciplina terá um conjunto de materiais que utilizará u:ma 
diversidade de mídias, entre as quais: material impresso (manual do 
estudante, textos especializados por campos disciplinares e textos de 
apoio diversficado), internet (ambiente virtual de apreindizagem com 
diversas ferramentas, tais como: chats, e-mail, fómis, bibliotecas 
virtuais, TV e vídeo, Cd-rom com material adicional); 
VII. Os momentos presenciais correspondem a 20% das atividades 
curriculares e serão planejados pelos docentes com píuticipação dos 
tutores presenciais no pólo, devendo ocorrer em apresentação de 
conteúdos, no desenvolvimento de atividades práticas e na realiu~ção 
da avaliação de aprendizagem; 
VIU. O ambiente virtual de aprendizagem será a plaí;&orma Moodle 
que oferece várias ferramentas e potencialidades educíitivas. 

Art. 12 A avaliação da aprendizagem será feita de acordo com o que 
determina a legislação específica da Universidade Federa, do 

Maranhão e desenvolver-se-á de forma presencial. 
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Art. 13 As matrículas iniciais, abertas a candidatos c1assific;ados em 
processos seletivos de ingresso serão feitas na forma de editais 

específicos. 

Art. 14 A Coordenação didático-pedagógica do Curso de Química 
Licenciatura na modalidade de Educação a Distância ficará a cargo 

do Colegiado do Curso, com a presidência de um Coordenador, conforme determina a 
legislação específica desta Universidade, observados os acordos interinstitucionais. 

Art. 15 Os casos omissos nesta Resolução e em outras normas iacadêmim 
específicas da Universidade Federal do Maranhão serão resolvidos 

pelo Colegiado do Curso, ouvido o Núcleo de Educação a Distância da Universidade Federal 
do Maranhão. 

Art. 16 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Dê-se ciência Publique-se. Cumpra-se 
São Luís - MA, 08 de outubro de 2007. 

Presidente 
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO 567-CONSEPE, de 08 de outubro de 200'7 

MATRIZ CURRICULAR 

Disciplinas Pedagógicas 
WDP) 

NÚCLEOS 

Política e Planejamento Educacional 
Prática Pedagógica I 
Psicologia do Desenvolvimento e 
Aprendizagem 
Pratica Pedagógica II 
Didática 
Prática Pedagógica Iii 
Pratica Pedagógica IV 
Instrumentação para o Ensino da 
Quhlca 

Específicas 

DISCIPLINAS 

Q u h c a  Geral 
Química Geral Experimental 
História da Química 
Informática Aplicada a Química 
Química Inorgânica I 
Quhca Inorgânica Experimental I 
Química Inorgânica I1 
Química inorgânica Experimental I1 
Química Orgânica I 
Química Orgânica Experimental I 
Química Orgânica I1 
Química Orgânica Experimental I1 
Química Analítica I 
Quinuca Analítica Experimental I 
Físico-Química I 
Físico-Química Experimental I 
Qulmlca Orgânica I11 
Química Orgânica Experimental 111 
Química Analítica Ií 
Quím~ca Analítica Experimental I1 
FísicuQuímica I1 
F í s i c o - W c a  Experimental II 
Química Analítica I11 
Química Analítica Experimental I11 
Físico-Química III 
Físico-Química Experimental I11 
Quhlca Ambienta1 

CARGA HORARIA 

T P PE ES ~ o t a l  I-T- 
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CARGA HORÁRIA 1 
DISCIPLINAS 

Disciplinas Comuns às 
Ciências 
(NDCC) 

Atividades Acadêmicas 
Científicas e culturais 
Complementares 
(AACC) i 

Cálculo I 60 - 60 
Introdução a Telemática 30 - 
Metodologia Científica 60 - 
Cálculo II 60 - 
Cálculo Vetorial 60 - 
Física I 60 - 
Física Experimental I - 30 - 311 
Física Il 60 - 
Física Experimental I1 - 30 - 
Biologia Geral 60 - 
Biologia Geral Experimental - 30 

- - 2IL0 

1 I 
I 

Estágio Supervisionado 

TCC 

Estágio Supervisionado I 
Estágio Supervisionado I1 
Estágio Supervisionado 111 
Monografia 
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ANEXO I1 DA RESOLUÇÃO 567-CONSEPE, de OS de outubro de 200.7 

Estrutura Curricular do  Curso de Química Licenciatura n a  Modalidade de Educação a 
Distância - por semestre letivo 

1 "emestre Carga Horária 

Nome da disciplina Núcleo Teórica Prática Ensino 

L 2" Semestre -- Carga Horária 1 
Nome da disciplina Núcleo 

3"emestre Carga Horária 

Nome da disciplina Núcleo Teórica Prática Ensino 

Física I NDCC 60 
3 O 

NDE 60 
NDE 3 0 

Psicologia do Desenvolvimento e da NDp 60 
Aprendizagem 
Prática Pedagógica I1 NDP 90 
Atividades Acadêmicas Científicas e ucC 3 o 
Culturais 
Total 210 60 9 0 3 60 

Teórica 

1 

Calculo I1 
Cálculo Vetorial 
Química Inorgânica I 

Químicalnorgânica Experimental I 
Política e Planejamento Educacional 
Informática Aplicada a ~ u í m i s  
Prática Pedagógica I 

Ãitividades Acadêmicas Científicas e 
Culturais 
Total 

6 O 
6 O 
6 O 

60 
3 O 

30 

3 00- 

NDCC 
NDCC 
NDE 
NDE 
NDP 
NDE 
NDP 

AACC 

Prática 

- 

30 

- 
--- 

- 
30 

Prática de 
Ensino 

- 

90 

- 
. . -- 

9 O 

Estágio 

Cio 

30 
--- 

,420 

Total 
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FUNDAÇÃO Instituída nos termos da Lei no 5.152 de 21/10/1966 

5"emestre Carga Horária 
Prática 

Nome da disciplina Núcleo Teórica Prática de Estágio Total 
Ensino 

r .  Quirmca Orgânica I1 NDE 6 0 
Química Orgânica Experimental 11 NDE - 30 

NDE 60 Química Analítica I 
Química Analítica Experimental I NDE 3 O 
Físico-Química I NDE 60 
Físico-Química Experimental I NDE - 30 
Prática Pedagógica IV NDP 90 
Atividades Acadêmicas Científicas e ACC 30 
Culturais 

/ Total 1 210 1 90 

I 

NDE 6 O - 

Química Analítica I1 NDE 60 - - 1 60 ' 
Química Analítica Experimental I1 NDE 3 O 
Físico-Química 11 NDE 60 
Físico-Química Experimental 11 NDE - 30 
Estágio Supervisionado I NDP 
Atividades Acadêmicas Cientííicas e ACC 30 
Culturais 
Total 210 90- 135 43 5 

6"emestre 

Nome da disciplina 

Carga Horária 

Núcleo Teórica Prática 
prática de 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
FUNDAÇAO Instituída nos termos da Lei no 5.152 de 21 11 011 966 

8" Semestre 

Nome da disciplina Núcleo Teórica Prática 
---.--- 

Química Ambienta1 
Biologia Geral 
Biologia Geral Experimental 
Estágio Supervisionado I11 
Atividades Acadêmicas Científicas e 
Culturais 
Trabalho de Conclusão do Curso -TCC TCC 
(Monograii 
Total 

- 

7" Semestre 

Nome da disciplina 

Quimica Analítica I11 
Química Analítica Experimental I11 
Físico-Química 111 
Físico-Química Experimental I11 
Inshimentação para o Ensino de 
Química 
Estágio Supervisionado I1 
Atividades Acadêmicas Científicas e 
Culturais 
Total 

Carga Horária 

Núcleo 

NDE 
NDE 
NDE 
NDE 

NDP 

NDP 

ACC 

Teórica 

60 

60 

4 5 

30 

195 

Prática 
Prática de 

30 

30 

- - 135 

30 

60 30 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
FUNDAÇÃO Instituída nos termos da Lei no 5.1 52 de 21 I1 011966 

14 
ANEXO I11 DA RESOLUÇÃO 567-CONSEPE, de 08 de outubro de 2007 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HoRÁRIA NA FORMA DA RESOLUÇÃO 021202 -. CPICNE 

ESPECIFICAÇAO 1 CARGA HORÁRIA I CRÉDTTO 1 
Fundamentação Teórica (TIP) 1.965 116 ] 
Prática de Ensino (PE) 
Estágio Supervisionado (ES) 
Atividades Complementares (AC) -- 
TOTAL 

420 
405 
21 O 

3.000 

14 

11 j 
153 


