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Caracterização da disciplina 

 

ENS 200 - Experimentação no Ensino de Química para o Ensino Superior 

 

Créditos (T-P-I): 12 (4T e 8I) 

Tipo Eletiva para o Mestrado e Doutorado 

Docente (s) responsável (is): 

 

Prof. Robson Macedo Novais  

 

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) 

Sala: 627-3 - Bloco A - Santo André 

Telefone: +55 11 4996-8375 

E-mail: robson.novais@ufabc.edu.br 

 

Informações complementares 
É obrigatório o uso de avental e óculos de segurança no 

laboratório. 

 

Alocação das turmas 

 Segunda Terça  Quarta  Quinta  Sexta  Sábado  

14:00 – 18:00 

    Aula semanal 

Lab. L406-3 

Bloco A 

 

 

Planejamento da disciplina 

Objetivos gerais 

 

Produzir materiais instrucionais para o ensino de Química com ênfase em aulas experimentais no ensino 

superior. 

 

Ementa 

Experimentação investigativa e problemas em papel e lápis. Competências e habilidades no Ensino 

Superior. Educação Científica. Linguagem da Química: escrita de fórmulas, manipulação de símbolos, usos 

de modelos e o relato de interações. Modos de representação macroscópico, submicroscópico e simbólico e 

as relações entre eles. Espaço Químico e outros modelos derivados da proposta de Johnstone. Produção de 

experimentos e materiais didáticos para alunos de graduação. Avaliação da aprendizagem de conceitos 

químicos. 

 

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa 

Estratégias de ensino: 

 

Os temas propostos serão abordados e discutidos na disciplina por meio das seguintes estratégias 

de ensino: 

 Leitura e discussões de textos. 

 Entrevista com professor da educação superior. 

 Seminários. 

 Planejamento, elaboração e aplicação de uma atividade experimental para o ensino de conteúdos 

da Química no ensino superior. 

 

Avaliação da aprendizagem: 

 

Conforme o Projeto Pedagógico da UFABC, a avaliação do processo de ensino e aprendizagem é realizada 

por conceitos. Tal proposta pode permitir uma análise qualitativa do aproveitamento dos (as) estudantes a 

http://ccnh.ufabc.edu.br/
mailto:robson.novais@ufabc.edu.br
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partir dos seguintes parâmetros para avaliação: 

 

A – Desempenho excepcional, demonstrando excelente compreensão da disciplina e do uso do conteúdo. 

B – Bom desempenho, demonstrando boa capacidade de uso dos conceitos da disciplina. 

C – Desempenho mínimo satisfatório, demonstrando capacidade de uso adequado dos conceitos da 

disciplina, habilidade para enfrentar problemas relativamente simples e prosseguir em estudos avançados. 

D – Aproveitamento mínimo não satisfatório dos conceitos da disciplina, com familiaridade parcial do 

assunto e alguma capacidade para resolver problemas simples, mas demonstrando deficiências que 

exigem trabalho adicional para prosseguir em estudos avançados. Nesse caso, o aluno é aprovado na 

expectativa de que obtenha um conceito melhor em outra disciplina, para compensar o conceito D no 

cálculo do CR. Havendo vaga, o aluno poderá cursar esta disciplina novamente. 

F – Reprovado. A disciplina deve ser cursada novamente para obtenção de crédito. 

O – Reprovado por falta. A disciplina deve ser cursada novamente para obtenção de crédito. 

 

Para a composição do conceito na disciplina, serão consideradas as seguintes estratégias avaliativas: 

 

Avaliação 1 (A1): realização das atividades propostas. Esta avaliação será estratificada em rendimento 

Total ou Parcial, considerando: (i) seminários, (ii) questionário inicial e (iii) entrevista com o professor do 

ensino superior. 

 

Avaliação 2 (A2): atividade experimental e avaliação dissertativa. Esta avaliação será estratificada em 

rendimento Total ou Parcial, considerando (i) elaboração da atividade experimental (parte escrita); (ii) 

aplicação da atividade experimental e (iii) avaliação dissertativa. 

 

A atribuição dos conceitos em cada avaliação será da seguinte forma: 

 

Conceito A: rendimento Total em todos os itens. 

Conceito B: rendimento Parcial em um item e Total nos demais. 

Conceito C: rendimento Parcial em dois itens. 

Conceito D: rendimento Parcial em todos os itens. 

Conceito F: não fez dois ou mais itens. 

 

 

 

Avaliação substitutiva  

 

Será feita por meio de uma avaliação escrita, individual e sem consulta, sobre todos os conteúdos 

abordados na parte teórica durante o quadrimestre. 

NOTE QUE OS CONCEITOS FINAIS NÃO SÃO UMA COMBINAÇÃO SIMPLES DOS CONCEITOS DAS AVALIAÇÕES 
INDIVIDUAIS: A1=A e A2=D ≠ A1=D e A2=A 
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Recuperação 

 

A avaliação de recuperação será realizada em 26.08 das 14h às 18h. 

 

A recuperação será feita por meio de uma prova dissertativa, individual e sem consulta, sobre todos os 

temas abordados na disciplina, apenas para os/as estudantes que tenham conceitos D e F. 

 

APROVAÇÃO NA DISCIPLINA 

 

Para ser considerado aprovado na disciplina, o/a estudante deverá ter obtido, no mínimo, o conceito “D” 

na disciplina. 
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CRONOGRAMA DA DISCIPLINA 

 

Aula 

Data 

Conteúdo Estratégias didáticas Avaliação 

Aulas 1 - 10.06 

(14h às 18h) 

Experimentação no 

ensino de Química (EQ) 

Apresentação da disciplina e dos agentes 

envolvidos 

 

Aplicação de questionário de ideias prévias 

 

Atividade 1: elaboração de uma proposta 

de atividade experimental 

 

Atividade 2: entrevista com o professor do 

ensino superior sobre a experimentação no 

ensino de Química 

 

Questionário de 

ideias prévias 

Aulas 2 - 17.06 

(14h às 18h) 

Experimentação no 

ensino de Química (EQ) 

 

 

Preparação dos seminários. 

 

Preparação dos 

seminários 

Aula 3 – 24.06 

(14h às 18h) 

Experimentação 

investigativa  

 

Competências e 

habilidades no Ensino 

Superior 

 

Experimentos e 

materiais didáticos para 

alunos de graduação 

  

Educação Científica 

Seminário 1: A Química e a atividade do 

Químico (dupla 1) 

 

Seminário 2: Experimentação no ensino 

superior (dupla 2) 

  

Seminário 3: Laboratório didático no 

ensino superior (dupla 3) 

 

 

Seminários 

 

Leitura dos 

textos 1, 2 e 3 

 

Aula 4 – 01.07 

(14h às 18h) 

 

Modos de representação 

da Química 

 

Linguagem da Química 

 

Resolução de problemas 

e Avaliação da 

aprendizagem de 

conceitos químicos 

Seminário 4: Níveis do conhecimento 

Químico. (dupla 1) 

 

Seminário 5: Linguagem da química 

(dupla 2) 

 

Seminário 6: Resolução de problemas 

(dupla 3)  

Seminários 

 

Leitura dos 

textos 4, 5 e 6 

 

 

 

Aula 5 – 08.07 

(14h às 18h) 

 

 

 

Experimentação no EQ 

 

Apresentações das entrevistas 

 

Entrega da primeira versão da atividade 

experimental (todos)  

 

Apresentações 

Aula 6 – 15.07 

(14h às 18h) 

Segurança no 

laboratório 

 

Laboratório didático de 

Química 

 

 

Testes de experimentos  

Planejamento de 

atividade 

experimental 
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Aula 7 – 22.07 

(14h às 18h) 

 

Experimentação no EQ 

 

 

Testes de experimentos 

Planejamento de 

atividade 

experimental  

 

Aula 8 – 29.07 

(14h às 18h) 

 

 

 

 

 

Experimentação no EQ 

 

Entrega da segunda versão da atividade 

experimental (todos) 

 

 

Aplicação da atividade experimental 

(dupla 1) 

 

Aplicação da 

atividade 

experimental 

 

 

Aula 9 - 05.08 

(14h às 18h) 

 

 

Experimentação no EQ 

 

 

 

Aplicação da atividade experimental 

(dupla 2) 

 

Aplicação da 

atividade 

experimental 

 

 

Aula 10 – 12.08 

(14h às 18h) 

 

 

 

Experimentação no EQ 

 

 

 

 

Aplicação da atividade experimental 

(dupla 3) 

 

Aplicação da 

atividade 

experimental 

 

 

Aula 11 – 19.08 

(14h às 18h) 

 

Experimentação no EQ 

 

Envio, por e-mail, da versão final da atividade experimental 

(todos os grupos) 

 

Avaliação dissertativa 

Aula 12 – 26.08 

(14h às 18h) 

 

 

Experimentação no EQ 

 

Avaliação de recuperação 

Avaliação da disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


