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I - EMENTA 

Capacitar pessoas para atuarem na área de análises, pesquisa e desenvolvimento com a função de Auxiliar 

de Laboratório, desenvolvendo suas atividades com segurança, conhecimento e qualidade, prestando 

serviços nos mais variados setores do Laboratório. O profissional se prepara para a rotina de preparação e 

manutenção de um laboratório, prestando suporte operacional aos técnicos e pesquisadores, Manuseio de 

máquinas, equipamentos e vidraria de laboratório. 

II –COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

Competências Habilidades 
Executar com segurança técnicas básicas em 

laboratórios químicos; 
Identificar, armazenar e utilizar as substâncias 

químicas e equipamentos; 
Fazer descrições das transformações químicas em 

linguagem discursiva; 

Desempenhar as funções básicas em um laboratório 
químico com responsabilidade e segurança, evitando 
o desperdício, acidentes e contaminação ambiental. 
Conhecer os equipamentos de segurança individual 

e coletivo em um laboratório e suas aplicações; 
Conhecer as principais substâncias químicas e sua 

forma de descarte; 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

Regras para utilização do laboratório; 

Funcionamento de balanças analíticas; 

Noções de volumetria; 

Separações de misturas; 

Reconhecimento de fenômenos químicos e físicos; 

Identificação de soluções eletrolíticas; 

Caráter ácido base de substancia, utilizando pHmetro e outros métodos; 

Observações de reações químicas; 

Fatores que influenciam as reações químicas; 
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Solubilidade de varias substancia em determinadas condições; 

Esterilização de vidrarias 

Lavagem diferenciada para cada tipo de vidraria. 

Estudo dos principais processos químicos. 

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Aula expositiva dialógica. 

Leitura de textos e reflexões. 

Experimentação. 

Apresentação de vídeos. 

Dinâmicas em grupo. 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Lousa, canetões, foto cópias, livros didáticos, biblioteca, laboratório de química, Datashow. 

 

 

 

VI - AVALIAÇÃO 

Avaliação diagnótica; 

Pesquisas ; 

Assiduidade; 

Exercícios e atividades semanais. 

Participação dos estudantes no decorrer do semestre (realização das tarefas, atenção às 

explicações, presença em sala de aula, interação com os colegas durante as atividades em grupo, 

atenção aos prazos determinados para a entrega dos trabalhos escolares.) 
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VIII – CRONOGRAMA DE AULAS 

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE / ESTRATÉGIA 

01  Apresentação do curso e acordo pedagógico Aula dialogada 

02  Como elaborar um relatório 
Leitura de texto e exemplificação das formas de 
escrita 

03  
Normas de segurança do uso do laboratório 
de química 

Leitura e interpretação das orientações 
sugeridas pelo CRQ. 

04  Estudo de vidrarias 
Estudo das nomenclaturas e funções das 
vidrarias e equipamentos 

05  Avaliação  Avaliação dissertativa 

06  
Aula Pratica 1: métodos de limpeza de 
vidrarias 

Aula pratica observação e registro da atividade 
desenvolvida 

07  
Aula Pratica 2: como utilizar balança 
analítica 

Aula pratica observação e registro da atividade 
desenvolvida 

08  Aula Pratica 3: noções de volumetria 
Aula pratica observação e registro da atividade 
desenvolvida 

09  Aula Pratica 4: separação de misturas 
Aula pratica observação e registro da atividade 
desenvolvida 

10  Aula Pratica 5: fenômenos químicos e físicos 
Aula pratica observação e registro da atividade 
desenvolvida 

11  
Aula Pratica 6: Uso de corrente elétrica para 
identificação de substancias eletrolítica e 
não eletrolíticas. 

Aula pratica observação e registro da atividade 
desenvolvida 

12  
Aula Pratica 7: Determinação do caráter 
ácido- base das substancias. 

Aula pratica observação e registro da atividade 
desenvolvida 

13  Aula Pratica 8: Solubilidades dos materiais 
Aula pratica observação e registro da atividade 
desenvolvida 

14  

Aula Pratica 9: Preparação de uma solução 
ácida a partir do ácido concentrado e uma 
solução de NaOH 10g/L a partir de reagente 
P.A. 

Aula pratica observação e registro da atividade 
desenvolvida 

15  Aula Prática 10: noções de titulometria 
Aula pratica observação e registro da atividade 
desenvolvida 

16  Aula Pratica 11: noções de espectrometria 
Aula pratica observação e registro da atividade 
desenvolvida 
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17  Revisão das técnicas laboratoriais 
Releitura dos relatórios e discussão dos 
resultados obtidos 

18  Avaliação final Avaliação dissertativa 

19  Recuperação e avaliação substitutiva 
Avaliação contemplado o conteúdo estudado 
no semestre todo. 

20  Semana Cultural  

Assinatura do(s)  docentes(s) Assinatura 
POA 

 Assinatura da Orientadora 
Pedagógica 
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