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Ações futuras para os cursos de graduação 
em Química resultantes das palestras de 
empreendedorismo

� Aprender a “empreender”: motivar o aluno 
(todos os cursos)

� Disciplina obrigatória ou optativa
� Trazer egressos e outros profissionais para 

relatar experiências (do curso e pós curso)
� Conceitos mais químicos e de mercado de 

trabalho;
� Profissional da Química/Administração (que 

tenha competência).
� Aproximação ao SEBRAE, Parques 

tecnológicos, entre outros



Estrutura Curricular da Licenciatura 
em Química e a formação atual dos 
Licenciados

� Prática componente curricular (PCC)
� Estágio 400 horas muito longo; 
� Homologação do parecer da resolução 
de redução do estágio para 300 
horas;

� Só podem lecionar QUÍMICA (Ciências 
no Fundamental?....)





ENEM e ENADE
� Coerência entre o conteúdo da prova do 

ENADE e o curriculum mínimo obrigatório 
para os cursos de Química

� Contribuição questionável?!
� Obrigatoriedade do ENADE? (USP)
� Forma de avaliação dos cursos?
� ENEM – Substituição do Vestibular?
� Como adequar a estrutura da Licenciatura 

para a preparação dos professores do 
Ensino Médio (Ciências da Natureza)?



Abrangência do PCN ... QNint

� Apoiar a idéia do QNinterativa e 
divulgar e recomendar o uso.



TEMA LIVRE-
� Evasão/reprovação (Matemática, Física), mais 

orientação ao aluno, transferências para outros 
cursos; integração dos alunos da PG com objetivo de 
reforço, Tutorias, 

� Demanda (VALORIZAÇÃO do Licenciado);
� Tempo médio de Formação (resolução CNE/MEC julho 

2007 recomenda que cursos com mais de 2800 horas 
em 5 anos).

� Hora aula – 50 / 60 minutos;
� Equivalências entre as disciplinas dos cursos de 

Química: Licenciatura em Química e Bacharelado em 
Química.

� Exigência de pré-requisitos nas disciplinas Química 
(flexibilização e real necessidade).


