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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, que justificam o
desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

➢  Coletar amostras de matérias-primas, produtos intermediários e finais, ar, solo, água e efluente.

➢  Controlar o recebimento e armazenar matérias-primas, produtos químicos em geral, responsabilizando-se pela higiene e
segurança do ambiente de trabalho.

➢  Executar, sob supervisão, análises e testes de natureza física, química e físico-química utilizando métodos adequados.

➢  Organizar o trabalho, assim como o arranjo físico de laboratórios, utilizar padrões de higiene e segurança do trabalho.

➢  Operar e controlar processos de tratamento de água e efluentes.

➢  Monitorar parâmetros de poluição ambiental.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES

➢ A – REALIZAR AMOSTRAGEM DE MATERIAIS

➢ Aplicar metodologia de amostragem.

➢  Coletar, preparar e preservar amostras conforme normas.

➢ B – EXECUTAR ENSAIOS FÍSICO E QUÍMICO

➢  Selecionar substâncias reagentes.

➢  Padronizar soluções.

➢  Executar análises físico-químicas qualitativas e quantitativas.

➢ Realizar análises de solo, ar, água e efluentes de acordo com as normas técnicas.



➢  Executar a análise, registrar dados e realizar os cálculos necessários.

➢  Interpretar resultados da análise conforme especificação.

➢ C – ORGANIZAR O TRABALHO CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA, SAÚDE

➢ OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE

➢  Conduzir análises para auxiliar no controle de emissões do processo.

➢  Efetuar descarte ou reaproveitamento da amostra conforme procedimentos estabelecidos.

➢ D – CONTROLE AMBIENTAL, SEGURANÇA E HIGIENE INDUSTRIAL

➢  Avaliar a importância e os aspectos práticos da preservação do meio ambiente, do impacto dos processos industriais e de
tratamento de resíduos.

➢  Utilizar procedimentos de higiene e segurança industrial.

➢  Monitorar a qualidade do efluente gerado frente aos padrões determinados pelos órgãos de controle.

➢  Proceder de acordo com as normas ambientais internacionais e a legislação ambiental aplicável ao setor industrial.

➢ Aplicar técnicas de estocagem e transporte em relação aos possíveis danos ambientais.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO (TCC) EM QUÍMICA -
GRUPO A

Série: 3ª SÉRIE

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Analisar dados e informações obtidas de pesquisas

empíricas e bibliográficas.
1.1 Identificar demandas e situações-problema no âmbito da

área profissional.
1. Estudo do cenário da área profissional: características do

setor: o macro e microrregiões avanços tecnológicos; ciclo
de vida do setor; demandas e tendências futuras da área
profissional; identificação de lacunas (demandas não
atendidas plenamente) e de situações problema do setor.

2. Propor soluções parametrizadas por viabilidade técnica e
econômica aos problemas identificados no âmbito da área
profissional.

1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto em estudo. 2. Identificação e definição de temas para o TCC: análise
das propostas de temas segundo os critérios: a
pertinência; a relevância; a viabilidade.

3. Planejar as fases de execução de projetos com base na
natureza e na complexidade das atividades.

1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa para desenvolvimento
de projetos.

3. Definição do cronograma de trabalho.

4. Avaliar as fontes de recursos necessários para o
desenvolvimento de projetos

1.4 Constituir amostras para pesquisas técnicas e científicas,
de forma criteriosa e explicitada.

4. Técnicas de pesquisa: documentação indireta: a pesquisa
documental; a pesquisa bibl iográfica técnica de
fichamento de obras técnicas e científicas; documentação
direta: a pesquisa de campo; a pesquisa de laboratório; a
observação; a entrevista; o questionário técnicas de
estruturação de instrumentos de pesquisa de campo: o
questionários; o entrevistas; o formulários etc.

5. Avaliar a execução e os resultados obtidos de forma
quantitativa e qualitativa.

1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa de campo. 5. Problematização.

2.1 Consultar Legislação, Normas e Regulamentos relativos
ao projeto.

6. Construção de hipóteses.

2.2 Registrar as etapas do trabalho. 7. Objetivos: geral e específicos (Para quê? e Para quem?).

2.3 Organizar os dados obtidos na forma de textos, planilhas,
gráficos e esquemas.

8. Justificativa (Por quê?)

3.1 Consultar catálogos e manuais de fabricantes e de
fornecedores de serviços técnicos.

9. . Referencial teórico: pesquisa e compilação de dados;
produções científicas etc.

3.2 Comunicar ideias de forma clara e objetiva por meio de
textos e explanações orais.

10. Construção de conceitos relativos ao tema do trabalho:
definições; terminologia; simbologia etc

4.1 Correlacionar recursos necessários e plano de produção. 11. Definição dos procedimentos metodológicos: cronograma
de atividades; fluxograma do processo.

4.2 C lass i f i ca r  os  r ecu rsos  necessá r i os  pa ra  o
desenvolvimento do projeto.

12. Dimensionamento dos recursos necessários.

4.3 Utilizar de modo racional os recursos destinados ao
projeto.

13. Identificação das fontes de recursos.

5.1 Verificar e acompanhar o desenvolvimento do cronograma
físico-financeiro.

14. Elaboração dos dados de pesquisa: seleção; codificação;
tabulação.

5.2 Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do projeto. 15. Anál ise  dos dados:  in terpre tação;  exp l icação;
especificação.



5.3 Construir gráficos, planilhas, cronogramas e fluxogramas. 16. Técnicas para elaboração de relatórios, gráficos,
histogramas.

5.4 Organizar as informações, os textos e os dados, conforme
formatação definida.

17. Sistemas de gerenciamento de projeto.

18. Formatação de trabalhos acadêmicos
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO (TCC) EM QUÍMICA -
GRUPO A

Série: 3ª SÉRIE

Habilidades Bases Tecnológicas Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e
Mês

➢ Apresentação das bases tecnológicas,
dos professores e análise diagnóstica

15/02 a 16/02

➢ 1.1 Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área profissional.

➢ 1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre
o objeto em estudo.

➢ 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa
para desenvolvimento de projetos.

➢ 1. Estudo do cenário da área
profissional: características do setor: o
macro e microrregiões avanços
tecnológicos; ciclo de vida do setor;
demandas e tendências futuras da área
profissional; identificação de lacunas
(demandas não atendidas plenamente) e
de situações problema do setor.

➢ 2. Identificação e definição de temas
para o TCC: análise das propostas de
temas segundo os critérios: a pertinência;
a relevância; a viabilidade.

➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do laboratório de informática.
Apresentação dos elementos de um
projeto de pesquisa.

19/02 a 23/02

➢ 1.1 Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área profissional.

➢ 1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre
o objeto em estudo.

➢ 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa
para desenvolvimento de projetos.

➢ 1.4 Constituir amostras para pesquisas
técnicas e científicas, de forma criteriosa e
explicitada.

➢ 1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa
de campo.

➢ 3. Definição do cronograma de
trabalho.

➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do laboratório de informática. Entrega de
cronograma.

26/02 a 02/03



➢ 1.1 Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área profissional.

➢ 1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre
o objeto em estudo.

➢ 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa
para desenvolvimento de projetos.

➢ 1.4 Constituir amostras para pesquisas
técnicas e científicas, de forma criteriosa e
explicitada.

➢ 1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa
de campo.

➢ 2. Identificação e definição de temas
para o TCC: análise das propostas de
temas segundo os critérios: a pertinência;
a relevância; a viabilidade.

➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
de data show. Apresentação do Manual de
TCC.

05/03 a 09/03

➢ 1.1 Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área profissional.

➢ 1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre
o objeto em estudo.

➢ 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa
para desenvolvimento de projetos.

➢ 1.4 Constituir amostras para pesquisas
técnicas e científicas, de forma criteriosa e
explicitada.

➢ 1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa
de campo.

➢ 2. Identificação e definição de temas
para o TCC: análise das propostas de
temas segundo os critérios: a pertinência;
a relevância; a viabilidade.

➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do laboratório de informática

12/03 a 16/03

➢ 1.1 Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área profissional.

➢ 1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre
o objeto em estudo.

➢ 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa
para desenvolvimento de projetos.

➢ 1.4 Constituir amostras para pesquisas
técnicas e científicas, de forma criteriosa e
explicitada.

➢ 1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa
de campo.

➢ 2.1 Consultar Legislação, Normas e
Regulamentos relativos ao projeto.

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na
forma de textos, planilhas, gráficos e
esquemas.

➢ 2. Identificação e definição de temas
para o TCC: análise das propostas de
temas segundo os critérios: a pertinência;
a relevância; a viabilidade.

➢ 3. Definição do cronograma de
trabalho.

➢ 4. Técnicas de pesquisa:
documentação indireta: a pesquisa
documental; a pesquisa bibliográfica
técnica de fichamento de obras técnicas e
científicas; documentação direta: a
pesquisa de campo; a pesquisa de
laboratório; a observação; a entrevista; o
questionário técnicas de estruturação de
instrumentos de pesquisa de campo: o
questionários; o entrevistas; o formulários
etc.

➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do laboratório de informática

➢ Elementos de um projeto de pesquisa

19/03 a 23/03



➢ 1.1 Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área profissional.

➢ 1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre
o objeto em estudo.

➢ 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa
para desenvolvimento de projetos.

➢ 1.4 Constituir amostras para pesquisas
técnicas e científicas, de forma criteriosa e
explicitada.

➢ 1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa
de campo.

➢ 2.1 Consultar Legislação, Normas e
Regulamentos relativos ao projeto.

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na
forma de textos, planilhas, gráficos e
esquemas.

➢ 4. Técnicas de pesquisa:
documentação indireta: a pesquisa
documental; a pesquisa bibliográfica
técnica de fichamento de obras técnicas e
científicas; documentação direta: a
pesquisa de campo; a pesquisa de
laboratório; a observação; a entrevista; o
questionário técnicas de estruturação de
instrumentos de pesquisa de campo: o
questionários; o entrevistas; o formulários
etc.

➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do laboratório de informática. Tipos de
pesquisa

26/03 a 29/03

➢ 1.1 Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área profissional.

➢ 1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre
o objeto em estudo.

➢ 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa
para desenvolvimento de projetos.

➢ 1.4 Constituir amostras para pesquisas
técnicas e científicas, de forma criteriosa e
explicitada.

➢ 1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa
de campo.

➢ 2.1 Consultar Legislação, Normas e
Regulamentos relativos ao projeto.

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na
forma de textos, planilhas, gráficos e
esquemas.

➢ 4. Técnicas de pesquisa:
documentação indireta: a pesquisa
documental; a pesquisa bibliográfica
técnica de fichamento de obras técnicas e
científicas; documentação direta: a
pesquisa de campo; a pesquisa de
laboratório; a observação; a entrevista; o
questionário técnicas de estruturação de
instrumentos de pesquisa de campo: o
questionários; o entrevistas; o formulários
etc.

➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do laboratório de informática

02/04 a 06/04



➢ 1.1 Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área profissional.

➢ 1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre
o objeto em estudo.

➢ 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa
para desenvolvimento de projetos.

➢ 1.4 Constituir amostras para pesquisas
técnicas e científicas, de forma criteriosa e
explicitada.

➢ 1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa
de campo.

➢ 2.1 Consultar Legislação, Normas e
Regulamentos relativos ao projeto.

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na
forma de textos, planilhas, gráficos e
esquemas.

➢ 5. Problematização. ➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do laboratório de informática.
Apresentação da pesquisa do TCC

09/04 a 13/04

➢ 2.1 Consultar Legislação, Normas e
Regulamentos relativos ao projeto.

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na
forma de textos, planilhas, gráficos e
esquemas.

➢ 5. Problematização. ➢ Aula expositiva e dialogada.
Problematização

16/04 a 20/04

➢ 2.1 Consultar Legislação, Normas e
Regulamentos relativos ao projeto.

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na
forma de textos, planilhas, gráficos e
esquemas.

➢ 5. Problematização. ➢ Aula expositiva e dialogada.
Problematização

23/04 a 27/04

➢ 1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa
de campo.

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 6. Construção de hipóteses. ➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do laboratório de informática. Construção
de hipóteses

02/05 a 05/05

➢ 1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa
de campo.

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 6. Construção de hipóteses. ➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do laboratório de informática. Construção
de hipóteses

07/05 a 11/05

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na
forma de textos, planilhas, gráficos e
esquemas.

➢ 4.2 Classificar os recursos necessários
para o desenvolvimento do projeto.

➢ 7. Objetivos: geral e específicos (Para
quê? e Para quem?).

➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do data show. Construção dos objetivos.

14/05 a 18/05

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na
forma de textos, planilhas, gráficos e
esquemas.

➢ 7. Objetivos: geral e específicos (Para
quê? e Para quem?).

➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do data show. Construção dos objetivos.

21/05 a 25/05



➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na
forma de textos, planilhas, gráficos e
esquemas.

➢ 5.4 Organizar as informações, os textos
e os dados, conforme formatação definida.

➢ 8. Justificativa (Por quê?) ➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do data show. Construção das
justificativas. 28/05 a 30/05

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na
forma de textos, planilhas, gráficos e
esquemas.

➢ 8. Justificativa (Por quê?) ➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do data show. Construção das
justificativas. 04/06 a 09/06

11/06 a 15/06

➢ 1.1 Identificar demandas e situações-
problema no âmbito da área profissional.

➢ 1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre
o objeto em estudo.

➢ 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa
para desenvolvimento de projetos.

➢ 1.4 Constituir amostras para pesquisas
técnicas e científicas, de forma criteriosa e
explicitada.

➢ 1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa
de campo.

➢ 2.1 Consultar Legislação, Normas e
Regulamentos relativos ao projeto.

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na
forma de textos, planilhas, gráficos e
esquemas.

➢ 10. Construção de conceitos relativos
ao tema do trabalho: definições;
terminologia; simbologia etc

➢ Revisão de conteúdo programático –
entrega da pasta com o projeto de
pesquisa.

18/06 a 22/06

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na
forma de textos, planilhas, gráficos e
esquemas.

➢ 10. Construção de conceitos relativos
ao tema do trabalho: definições;
terminologia; simbologia etc

➢ Semana de apresentação de tcc
25/06 a 29/06

➢ 3.2 Comunicar ideias de forma clara e
objetiva por meio de textos e explanações
orais.

➢ 10. Construção de conceitos relativos
ao tema do trabalho: definições;
terminologia; simbologia etc

➢ Apresentação de pré projeto.
02/07 a 06/07

➢ 3.2 Comunicar ideias de forma clara e
objetiva por meio de textos e explanações
orais.

➢ 10. Construção de conceitos relativos
ao tema do trabalho: definições;
terminologia; simbologia etc

➢ Apresentação de pré projeto.
10/07 a 10/07

➢ 3.2 Comunicar ideias de forma clara e
objetiva por meio de textos e explanações
orais.

➢ 10. Construção de conceitos relativos
ao tema do trabalho: definições;
terminologia; simbologia etc

➢ Revisão de conteúdo programático.

➢ Apresentação do projeto de pesquisa
24/07 a 28/07

➢ 3.2 Comunicar ideias de forma clara e
objetiva por meio de textos e explanações
orais.

➢ 10. Construção de conceitos relativos
ao tema do trabalho: definições;
terminologia; simbologia etc

➢ Revisão de conteúdo programático.

➢ Apresentação do projeto de pesquisa
30/07 a 03/08

➢ 3.1 Consultar catálogos e manuais de
fabricantes e de fornecedores de serviços
técnicos.

➢ 9. . Referencial teórico: pesquisa e
compilação de dados; produções
científicas etc.

➢ Apresentação do aprimoramento do
projeto de pesquisa. 06/08 a 10/08



➢ 3.1 Consultar catálogos e manuais de
fabricantes e de fornecedores de serviços
técnicos.

➢ 3.2 Comunicar ideias de forma clara e
objetiva por meio de textos e explanações
orais.

➢ 4.2 Classificar os recursos necessários
para o desenvolvimento do projeto.

➢ 10. Construção de conceitos relativos
ao tema do trabalho: definições;
terminologia; simbologia etc

➢ 11. Definição dos procedimentos
metodológicos: cronograma de atividades;
fluxograma do processo.

➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do laboratório de informática. Definição da
Metodologia

13/08 a 17/08

➢ 4.1 Correlacionar recursos necessários
e plano de produção.

➢ 4.2 Classificar os recursos necessários
para o desenvolvimento do projeto.

➢ 10. Construção de conceitos relativos
ao tema do trabalho: definições;
terminologia; simbologia etc

➢ 11. Definição dos procedimentos
metodológicos: cronograma de atividades;
fluxograma do processo.

➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do laboratório de informática. Definição da
Metodologia

20/08 a 24/08

➢ 3.1 Consultar catálogos e manuais de
fabricantes e de fornecedores de serviços
técnicos.

➢ 4.3 Utilizar de modo racional os
recursos destinados ao projeto.

➢ 11. Definição dos procedimentos
metodológicos: cronograma de atividades;
fluxograma do processo.

➢ 12. Dimensionamento dos recursos
necessários.

➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do laboratório de informática. Cronograma
de atividades e fluxograma do processo. 27/08 a 31/08

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 5.3 Construir gráficos, planilhas,
cronogramas e fluxogramas.

➢ 5.4 Organizar as informações, os textos
e os dados, conforme formatação definida.

➢ 11. Definição dos procedimentos
metodológicos: cronograma de atividades;
fluxograma do processo.

➢ 12. Dimensionamento dos recursos
necessários.

➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do laboratório de informática. Cronograma
de atividades e fluxograma do processo.

03/09 a 06/09

➢ 5.2 Redigir relatórios sobre o
desenvolvimento do projeto.

➢ 5.3 Construir gráficos, planilhas,
cronogramas e fluxogramas.

➢ 12. Dimensionamento dos recursos
necessários.

➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
de data show. Dimensionamento das
necessidades em relação aos reagentes e
equipamentos analíticos.

➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
de data show. Dimensionamento das
necessidades em relação aos reagentes e
equipamentos analíticos.

10/09 a 14/09

➢ 5.2 Redigir relatórios sobre o
desenvolvimento do projeto.

➢ 5.3 Construir gráficos, planilhas,
cronogramas e fluxogramas.

➢ 12. Dimensionamento dos recursos
necessários.

➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
de data show. Dimensionamento das
necessidades em relação aos reagentes e
equipamentos analíticos.

17/09 a 21/09

➢ 5.1 Verificar e acompanhar o
desenvolvimento do cronograma físico-
financeiro.

➢ 5.4 Organizar as informações, os textos
e os dados, conforme formatação definida.

➢ 17. Sistemas de gerenciamento de
projeto.

➢ 18. Formatação de trabalhos
acadêmicos

➢ Apresentação de banners

24/09 a 28/09

➢ 5.1 Verificar e acompanhar o
desenvolvimento do cronograma físico-
financeiro.

➢ 5.2 Redigir relatórios sobre o
desenvolvimento do projeto.

➢ 13. Identificação das fontes de
recursos.

➢ Apresentação de banners

01/10 a 05/10



➢ 4.3 Utilizar de modo racional os
recursos destinados ao projeto.

➢ 5.2 Redigir relatórios sobre o
desenvolvimento do projeto.

➢ 5.3 Construir gráficos, planilhas,
cronogramas e fluxogramas.

➢ 14. Elaboração dos dados de pesquisa:
seleção; codificação; tabulação.

➢ 15. Análise dos dados: interpretação;
explicação; especificação.

➢ Aula expositiva e dialogada. Utilização
de laboratório de informática e de química.
Pre apresentação

08/10 a 11/10

➢ 4.3 Utilizar de modo racional os
recursos destinados ao projeto.

➢ 5.2 Redigir relatórios sobre o
desenvolvimento do projeto.

➢ 5.3 Construir gráficos, planilhas,
cronogramas e fluxogramas.

➢ 14. Elaboração dos dados de pesquisa:
seleção; codificação; tabulação.

➢ Aula expositiva e dialogada. Utilização
de laboratório de informática e de química.
Pre apresentação

16/10 a 19/10

➢ 4.3 Utilizar de modo racional os
recursos destinados ao projeto.

➢ 5.2 Redigir relatórios sobre o
desenvolvimento do projeto.

➢ 5.3 Construir gráficos, planilhas,
cronogramas e fluxogramas.

➢ 18. Formatação de trabalhos
acadêmicos

➢ Aula expositiva e dialogada. Utilização
de laboratório de informática e de química.
Pre apresentação

22/10 a 26/10

➢ 5.1 Verificar e acompanhar o
desenvolvimento do cronograma físico-
financeiro.

➢ 5.3 Construir gráficos, planilhas,
cronogramas e fluxogramas.

➢ 5.4 Organizar as informações, os textos
e os dados, conforme formatação definida.

➢ 17. Sistemas de gerenciamento de
projeto.

➢ Aula expositiva e dialogada. Utilização
de laboratório de informática e de química.
Pre apresentação

29/10 a 01/11

➢ 5.2 Redigir relatórios sobre o
desenvolvimento do projeto.

➢ 5.3 Construir gráficos, planilhas,
cronogramas e fluxogramas.

➢ 5.4 Organizar as informações, os textos
e os dados, conforme formatação definida.

➢ 17. Sistemas de gerenciamento de
projeto.

➢ 18. Formatação de trabalhos
acadêmicos

➢ Aula expositiva e dialogada, utilização
do data show. Entrega em espiral e cd da
parte escrita do TCC. Pre apresentação

➢ Artigo científico
05/11 a 09/11

➢ 5.4 Organizar as informações, os textos
e os dados, conforme formatação definida.

➢ 17. Sistemas de gerenciamento de
projeto.

➢ 18. Formatação de trabalhos
acadêmicos

➢ Aula expositiva e dialogada. Utilização
de laboratório de informática e de química.
Pre apresentação 12/11 a 14/11

➢ 5.4 Organizar as informações, os textos
e os dados, conforme formatação definida.

➢ 15. Análise dos dados: interpretação;
explicação; especificação.

➢ 17. Sistemas de gerenciamento de
projeto.

➢ 18. Formatação de trabalhos
acadêmicos

➢ Semana de apresentação de tcc

26/11 a 01/12

➢ 5.4 Organizar as informações, os textos
e os dados, conforme formatação definida.

➢ 18. Formatação de trabalhos
acadêmicos

➢ Aula expositiva e dialogada. Utilização
de laboratório de informática. Entrega do
diário de bordo.

03/12 a 07/12



➢ 5.4 Organizar as informações, os textos
e os dados, conforme formatação definida.

➢ 18. Formatação de trabalhos
acadêmicos

➢ Entrega de artigo científico, versão
final.

10/12 a 14/12

➢ 5.4 Organizar as informações, os textos
e os dados, conforme formatação definida.

➢ 18. Formatação de trabalhos
acadêmicos

➢ Entrega de artigo científico. 17/12 a 17/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO (TCC) EM QUÍMICA -
GRUPO A

Série: 3ª SÉRIE

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho



➢ 1. Analisar dados e informações obtidas de
pesquisas empíricas e bibliográficas.

➢ Selecionar fontes de informação e organizar
as informações-

➢ Relatórios individuais e/ou em grupo sobre
aulas práticas.

➢ Seminário.

➢ Elaboração e interpretação de gráficos.

➢ Resenhas escritas.

➢ Avaliação continuada: entrega de exercício
(s) após o estudo de um tema de aula.

➢ Trabalhos de pesquisa.

➢ Observação do aluno no trabalho de
laboratório.

➢ Projeto de pesquisa

➢ Apresentação do projeto de pesquisa

➢ Diário de bordo

➢ Artigo científico

➢ Banner

➢  Relatór io c laro,  com apresentação
adequada dentro das normas científicas, com
resultados e conclusão corretos.

➢ Prova com respostas claras e objetivas, com
uso adequado dos termos técnicos e químicos.

➢ Aluno pontual, colaborador, que trabalha
dentro das normas de segurança e princípios
gerais de técnica e, que interpreta corretamente
os resultados obtidos.

➢ Descrever o procedimento efetuado no
laboratório.

➢ Coletar e analisar dados experimentais.

➢ Formular conclusões.

➢ Comunicar-se de forma clara e concisa.

➢ Dominar as linguagens técnica e química.

➢ Realizar pesquisas.

➢ Selecionar fontes de informação.

➢ Descrever, de forma clara e objetiva, o
procedimento usado no laboratório, empregando
as linguagens técnica e química corretas.

➢ Coletar e analisar dados experimentais.

➢ Formular conclusões.

➢ Utilizar os dispositivos e equipamentos de
acordo com as normas de segurança e higiene.

➢ Trabalhar em equipe de maneira harmoniosa.

➢ Comunicar-se de forma clara e concisa.

➢ 2. Propor soluções parametrizadas por
viabilidade técnica e econômica aos problemas
identificados no âmbito da área profissional.

➢ 3. Planejar as fases de execução de projetos
com base na natureza e na complexidade das
atividades.



➢ 4. Avaliar as fontes de recursos necessários
para o desenvolvimento de projetos

➢ 5. Avaliar a execução e os resultados obtidos
de forma quantitativa e qualitativa.



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
 

V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO (TCC) EM QUÍMICA -
GRUPO A

Série: 3ª SÉRIE

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO Recepção aos alunos.
Diagnóstico da sala quanto ao
aprendizado e as dificuldades
apresentas.

Atualizações nos materiais de
apoio.

MARÇO Atualizações feitas através das
capacitações Reuniões de área.

ABRIL Reuniões de área.

MAIO
Atividades avaliativas como
d iagnos t i co  do  ens ino  e
aprendizagem

JUNHO Apresentação de TCC

JULHO Reuniões de área

AGOSTO Visita técnica Reunião de área

SETEMBRO
Atividades avaliativas como
d iagnos t i co  do  ens ino  e
aprendizagem

OUTUBRO
Atividades avaliativas como
d iagnos t i co  do  ens ino  e
aprendizagem

NOVEMBRO Reunião de área

DEZEMBRO Apresentação de tcc
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Material básico de uso em laboratório químico (vidraria, reagentes, balança, centrifuga elétrica, microscópio, equipamentos
analíticos).

Material didático escrito com aulas teóricas e práticas elaborado pelas professoras.

MORTIMER, Eduardo Fleury, MACHADO, Andréa Horta. Química para o ensino médio. São Paulo: Scipione, 2003.

GEPEQ, Interações e Transformações I. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 2005.

SILVA, Roberto Ribeiro da, et al. Introdução à Química Experimental. São Paulo: McGraw-Hill Ltda, 1990.

FARIAS, Robson Fernandes de. Práticas de Química Inorgânica. Campinas: Átomo, 2004.

ATKINS, Peter. Princípios da Química:Questionando a vida Moderna e o Meio Ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2001.

RUSSEL, J.B. Química Geral. São Paulo: McGraw Hill Ltda, 1981.

VOGEL, A. I. Química Orgânica, Análise Orgânica Qualitativa. São Paulo: Mestre Jou, 1977.

LEE, J. Química Inorgânica não tão concisa. São Paulo: Edgar Blücher, 2000.

Revistas Química Nova e Química Nova na Escola. Publicações da Sociedade Brasileira de Química.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Apresentação de TCC

Feiras científicas, FETEPS, Premio ESEG, CRQ

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Orientações de estudo, retomada dos conteúdos, Recuperação Contínua de Conteúdo, Recuperação contínua no fim de cada
bimestre.

IX – Identificação:
Nome do Professor: LEANDRO ERICO BATISTA

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

PTD EM ANÁLISE

Nome do Coordenador: ALEXANDRE NOLASCO RESENDE

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


