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1.  APRESENTAÇÃO 

  

. O IFMT Campus Cuiabá Bela Vista conta com dois Cursos Técnicos em 

Química, sendo o primeiro ofertado na modalidade Integrado, no período integral e o 

outro na modalidade Subsequente, no período noturno. Na oferta de cursos 

superiores o Campus Cuiabá Bela Vista conta com o Curso de Licenciatura em 

Química na modalidade à distância pela UAB e em fase final de aprovação, também 

encontra-se o Curso de Mestrado Profissional em Química. 

 O presente projeto apresenta uma proposta de criação do curso de 

Bacharelado em Química Industrial elaborado pelo Departamento de Ensino, 

Pesquisa e Extensão do IFMT Campus Cuiabá Bela Vista, através de uma 

Comissão designada para este fim e possui a finalidade de estabelecer as diretrizes 

do curso como instrumento de aperfeiçoamento de nossa prática institucional. Uma 

vez estabelecidas, elas servirão para nortear a composição de um currículo que vise 

continuar capacitando o estudante a ampliar as atribuições profissionais junto ao 

Conselho Regional de Química (CRQ) e, para o seu ingresso na pós-graduação. 

Mato Grosso é um estado de economia centrada no setor agropecuário, 

contudo nessas últimas décadas, tem gradativamente aumentado também seu 

parque industrial. Como consequência das alterações no perfil da economia mato-

grossense, as instituições que oportunizam a qualificação profissional devem se 

adequar à essas mudanças. Neste sentido, este projeto foi elaborado a partir de 

conceituações gerais preliminares que delineiam a crescente demanda de 

profissionais de química no campo de atividade para o qual o curso pretende formar 

pessoal qualificado. 

Além do caráter formal, é necessário que este Projeto constitua um 

mecanismo vivo de desenvolvimento e avaliação interativa permanente de seus 

princípios – fruto de intensa reflexão - pela comunidade acadêmica com a intenção 

explícita de construir um curso de bacharelado em Química Industrial de qualidade e 

comprometido com os interesses reais e coletivos da sociedade a nível local, 

regional e nacional. 
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2.  JUSTIFICATIVA PARA OFERTA 

 
O Estado de Mato Grosso ocupa uma área de 906.806,9 km², localizado na 

parte ocidental da região Centro-Oeste do Brasil. Limita-se ao norte com os Estados 

do Amazonas e Pará, a leste com os Estados de Tocantins e Goiás, ao sul com o 

Estado de Mato Grosso do Sul e a oeste com o Estado de Rondônia e a Bolívia. Em 

termos de extensão territorial, Mato Grosso só é superado, no país, pelos Estados 

do Amazonas e Pará. Possui três biomas: Amazônia, Pantanal e Cerrado, sendo 

uma referência como potencialidade para o uso de um ambiente sustentável e 

equilibrado. 

Mato Grosso tem na agricultura seu principal setor econômico, a partir do qual 

pretende estender seu crescimento. Segundo IMEA (2017), Mato Grosso conquistou 

o primeiro lugar do ranking nacional na produção de carne bovina, soja, milho e 

algodão, apresentando valores em torno de 65 milhões de toneladas em 2017, o que 

o consolida como um dos mais importantes Estados na produção agroindustrial. Em 

relação a soja, por exemplo, existem diversas plantas processadoras de soja em 

Mato Grosso, tanto para farelo e óleo quanto para biodiesel, instaladas em 

Rondonópolis, Primavera do Leste, Alto Araguaia, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde 

e Cuiabá. As processadoras têm potencial de esmagar até 35,3 mil toneladas diárias 

de soja. Cuiabá também conta com indústrias de cerâmica, de tintas, aciarias, 

metalúrgicas e outras. Todos estes ramos de atuação requerem profissionais em 

constante atualização e o tecnólogo em química industrial faz-se necessário em 

diversas atividades que possam contribuir para uma maior produtividade e 

consequentemente a prestação de produtos e serviços de qualidade. 

Dados da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT) em 

seu último levantamento realizado em 2016, revelam que o PIB industrial do Estado 

é de aproximadamente R$ 18,3 bilhões, equivalente a 1,6% ao da indústria nacional 

e a 16,4% do PIB do Estado e destaca ainda que é um setor em crescimento, tendo 

dobrado sua participação no PIB industrial nacional no decano de 2006-2016 

(FIEMT, 2017). O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) através do projeto Guia das Indústrias 
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apresenta 10.288 indústrias cadastradas e distribuídas no Estado até o momento, as 

quais empregam pelo menos 138.310 trabalhadores ao todo (IEL, 2019). 

Em consonância com os dados anteriores que demonstram o crescimento do 

segmento industrial, o IBGE disponibiliza dados atualizados de pesquisas no setor 

industrial levantados em Mato Grosso, os quais também apontam um crescimento 

na produção desse setor no estado no período de 2008-2017 (Figura 1).  

 
Figura 1. Valores de produção industrial anual de Mato Groso no período 2008-2017. (Fonte: 
IBGE, 2017) 
 

A cidade de Cuiabá, capital de Mato Grosso, está situada na mesorregião 

Centro-sul mato-grossense, à margem esquerda do rio de mesmo nome da cidade, 

formando uma conurbação com o município de Várzea Grande. Possui uma 

população de 551.098 habitantes, na qual 98% está concentrada na zona urbana 

(SANTOS & JESUZ, 2014; IBGE, 2017). 

Junto de outras cidades como Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento 

e Santo Antônio do Leverger, compõe a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá 

que ainda conta com os municípios de Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos 

Guimarães, Jangada, Nobres, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé e 

Rosário Oeste em seu entorno.   

A economia de Cuiabá baseia-se principalmente no comércio e na indústria. 

O setor industrial é representado, principalmente, pelas agroindústrias, as quais 
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estão instaladas em sua maioria no Distrito Integrado Industrial e Comercial de 

Cuiabá - DIICC. Na agricultura, cultivam-se lavouras de subsistência e 

hortifrutigranjeiros (SANTOS & JESUZ, 2014).  

Diante dos aspectos regionais citados, o curso de Bacharelado em Química 

Industrial será direcionado para a área industrial, com disciplinas direcionadas para 

esse contexto, buscando o desenvolvimento e melhoria desse setor com crescente 

demanda e contribuição socioeconômica no estado de Mato Grosso. Além do mais, 

deve-se considerar os cursos afins ao de bacharel em Química Industrial, que 

representam concorrência direta. Em Mato Grosso, atualmente, somente uma 

instituição oferece cursos realizados em período integral, nos quais aos egressos 

competem as atividades industriais que agrega além das atribuições de um químico 

bacharel e/ou licenciado, o desempenho de atividades de caráter Tecnológico 

constantes dos nº 08 a 13 do art.1º da Resolução Normativa nº 36 do Conselho 

Federal de Química, a saber:  

08 – Produção; tratamentos prévios e complementares de produtos e resíduos.  

09 –Operação e manutenção de equipamentos e instalações; execução de trabalhos 

técnicos. 

10 – Condução e controle de operações e processos industriais, de trabalhos 

técnicos, reparos e manutenção. 

11 – Pesquisa e desenvolvimento de operações e processos industriais. 

12 – Estudo, elaboração e execução de projetos de processamento. 

13 – Estudo de viabilidade técnica e técnico-econômica no âmbito das atribuições 

respectivas. 

Foi nesse contexto que se justifica a abertura do curso no IFMT, a partir de 

um diagnóstico em que foram identificadas importantes referências para sua 

implantação e permanência. 

A análise dos indicadores através dos dados publicados na Plataforma Nilo 

Peçanha/PNP 2019 mostra, que dos três (03) cursos superiores ofertados pelo IFMT 

- campus Cuiabá Bela Vista: Licenciatura em Química (EAD), Bacharelado em 

Engenharia de Alimentos (presencial) e Tecnologia em Gestão Ambiental 

(presencial), este último apresenta um maior índice de concluintes, 94%. (Figura 2) e 
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compõe o conjunto de 24 cursos de tecnologia oferecidos pelo IFMT. Acredita-se que 

o satisfatório índice de concluintes, 94%, deve-se ao fato da oferta do curso no 

período noturno. Nesse sentido, optou-se pela abertura do curso de Química 

Industrial no período noturno, esperando-se menor evasão e consequentemente 

maior número de concluintes. O direcionamento para o período noturno busca 

atender a um público que já se encontra no mercado de trabalho com interesse em 

se qualificar e sem, no entanto, excluir o ingresso do público, cujo interesse é 

inicialmente a formação superior para posterior ingresso no mercado de trabalho. 

Adicionalmente, enfatiza-se que o objetivo dos cursos de Tecnologia é atender a 

dinâmica do setor produtivo e as demandas da sociedade de acordo com o PDI 

2019 -2023.   

 

Figura 2. Plataforma Nilo Peçanha/2019. 

 

 Outros fatores avaliados e que moldaram a construção desse PPC de 

Química Industrial, de modo a reduzir as taxas de evasão e retenção e que também 

o diferenciam dos demais cursos presenciais de Química do estado são:  

• a proposta de conclusão ser de 3,5 anos (duração regular), o que 

oportunizará a conclusão em tempo menor;  
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• uma maior carga horária às disciplinas-chave do 1º semestre e que compõem 

a base do curso (Química Fundamental I, Química Fundamental Experimental 

I e Cálculo I) para possibilitar o ensino do conteúdo em consonância com o 

nivelamento. 

Assim, o curso de bacharelado em Química Industrial vem contribuir com o 

desenvolvimento do Estado e sua qualificação profissional, integrados à realidade 

regional e do mercado de trabalho; oferecendo um ensino que conduza à cidadania 

e ao comprometimento com os desafios da sociedade e encontra-se previsto para 

implantação no campus Bela Vista Cuiabá conforme o PDI 2019-2023.  

Dentro desse contexto, os profissionais do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT já contam com mais de um século de 

existência, tendo como missão a educação, formação, capacitação e qualificação do 

trabalhador brasileiro, aliada à preocupação sócio ambiental nos processos de 

formação acadêmica e produtiva e deverão estar preparados juntamente a seus 

egressos para desempenhar o papel de “agentes de transformação” da realidade 

sócio econômico ambiental, especialmente no âmbito local e regional em que se 

encontram inseridos, frente ao atual cenário de grandes desafios e mudanças dos 

paradigmas convencionais de produção. 

O Curso de Química Industrial possui uma estrutura curricular própria e 

definida, com aprofundamento do conhecimento pedagógico conforme legislação 

vigente e teve o seu Projeto Político Pedagógico Ensino em consonância com as 

normativas do IFMT. 

3.  PERFIL INSTITUCIONAL 

 
 A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, resultado da 

implantação do ensino técnico no Brasil em 1909 com a criação das Escolas de 

Aprendizes e Artífices, está fundamentada em uma história de 100 anos. 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – 

IFMT foi criado mediante a integração do Centro Federal de Educação Tecnológica 

de Cuiabá, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, da Escola 
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Agrotécnica Federal de Cáceres e de suas respectivas unidades de ensino 

descentralizadas (UNEDs: Campo Novo do Parecis, Bela Vista e Pontes e Lacerda), 

transformados em campi do instituto.  

O IFMT concentra sua atuação na promoção do desenvolvimento local, 

regional e nacional a fim de atender à uma demanda social e econômica, conforme 

estabelecido no inciso I, do artigo 6º, da Lei de criação dos IFs (Lei 11.892/2008):  

 
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus 
níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas 
na atuação profissional nos diversos setores da economia, com 
ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 
nacional. 
 

 Desde a sua criação, a Instituição iniciou um processo de expansão que 

atualmente oferta ensino, pesquisa e extensão a aproximadamente 31.000 alunos 

em todas as regiões do Estado de Mato Grosso através de cursos presenciais e à 

distância nos níveis médio, superior e pós-graduação, segundo o plano de oferta de 

cursos e vagas contido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018). 

Atualmente possui 14 campi em funcionamento: Alta Floresta, Barra do 

Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá-Octayde Jorge da 

Silva, Cuiabá-Bela Vista, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, São Vicente, 

Sorriso, Rondonópolis e Várzea Grande. Além dos disso, o IFMT conta ainda com os  

campi avançados de Tangará da Serra, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Sinop e 

Guarantã do Norte e os núcleos avançados, localizados nos municípios de Campo 

Verde, Jaciara, Jauru, Sapezal, Paranaíta.  

Todos os campi criados tem o objetivo de abranger os setores econômicos 

dos segmentos agrário, industrial e tecnológico, e desta forma ofertam cursos de 

acordo com as necessidades culturais, sociais e dos arranjos produtivos da região e 

de todo Estado, privilegiando os mecanismos de inclusão social e de 

desenvolvimento sustentável e promovendo a cultura do empreendedorismo e 

associativismo, apoiando processos educativos que levem à geração de trabalho e 

renda visando ao desenvolvimento regional. 
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Constituem áreas estratégicas de atuação do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT adotadas pela sintonia com as 

necessidades regionais e a disponibilidade de docentes, as de Construção Civil, 

Geomática, Gestão, Indústria, Informática, Lazer e Desenvolvimento Social, Meio 

Ambiente, Química, Telecomunicações e Turismo, Meio Ambiente, Alimentos e 

Hospitalidade. 

O IFMT é reconhecido como a instituição de maior destaque no Estado de 

Mato Grosso no que diz respeito à educação profissional e tecnológica, pois oferta 

ensino em todos os níveis de formação e ainda tem o compromisso de promover a 

pesquisa e a extensão, incentivando seu corpo docente, administrativo e discente a 

participarem de programas que fomentam o desenvolvimento e execução de 

projetos. Esta política vem de encontro com uma das finalidades dos Institutos 

Federais de acordo com a Lei nº 11.892/2008:  

 
Art. 6º - Os Institutos Federais têm por finalidades e características: (...) VI - 
qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 
ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica 
e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; VII - 
desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 
tecnológico; IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência 
de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio 
ambiente. 

 

O IFMT realiza parcerias com Instituições, Empresas e Fundações 

Educacionais que visem à educação continuada, à extensão “latu sensu”, à 

atualização tecnológica de profissionais da Indústria, do Comércio e do Agronegócio. 

 Para implementação da articulação com os segmentos produtivos, a 

Instituição celebra convênios, termos de cooperação e parcerias, que oferecem 

subsídios para o conhecimento das necessidades e potencialidades do mercado de 

trabalho. Através da prática profissional realizada em Instituições públicas e 

privadas, alunos e professores desenvolvem uma interação constante, contribuindo 

para que a Instituição esteja em permanente sintonia com o processo produtivo, 

facilitando a definição de oferta de cursos, vagas e atualização curricular. 
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A promoção da inclusão social e da acessibilidade também são consideradas 

metas fundamentais do IFMT, conforme pode ser observado no estatuto do IFMT, 

publicado no Diário Oficial da União, de 4/09/2009: 

 
 Art. 4º - O IFMT, em sua atuação, observa os seguintes princípios 
norteadores: I - compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, 
preservação do meio ambiente, transparência, publicidade e gestão 
democrática; II - verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e 
a extensão; III - eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do 
conhecimento científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos 
educacionais, locais, sociais e culturais; IV - inclusão de pessoas com 
deficiências e com necessidades educacionais especiais; e V - natureza 
pública e gratuita do ensino regular, sob a responsabilidade da União. 

 

 A missão da instituição está voltada para “Educar para a vida e para o 

trabalho”, enquanto que a visão é "Ser reconhecida, até 2019, como uma instituição 

de excelência na oferta de educação profissional e tecnológica" sempre focada no 

compromisso com a inclusão social e mantendo os seus valores, sendo estes: 

I. Ética - Fundamental para as relações saudáveis;  

II. Transparência - Um direito constitucional;  

III. Profissionalidade - Na busca contínua pela qualidade;  

IV. Inovação - Utilizando das experiências para focar-se no futuro;  

V. Empreendedorismo - Necessário para manter o propósito;  

VI. Sustentabilidade - Respeitando a sociedade e o planeta;  

VII. Humanidade - A dignidade da pessoa humana acima de tudo;  

VIII. Respeito à diversidade - Reconhecemos as diferenças para alcançar a 

igualdade;  

IX. Inclusão - Diversidade e diferenças tratadas com equidade; e  

X. Democracia participativa - Por um fazer coletivo. 

Sendo assim, o IFMT tem um papel muito importante no processo de 

desenvolvimento socioeconômico do Estado, tendo em vista que a qualificação 

profissional, o incentivo aos projetos de pesquisa e extensão e as demais ações 

sociais estão diretamente relacionados ao aumento da produtividade local, inovação 

nas formas de produção e gestão, melhoria da renda dos trabalhadores e na 

qualidade de vida da população em geral.   
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 3.1.  Histórico do Campus Cuiabá Bela Vista 

  
 De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (2014-2018), a 

Unidade de Ensino Descentralizada Bela Vista (UNED – Bela Vista) foi criada via ato 

governamental da Lei nº 11.195, de 18 de novembro de 2005. Autorizada a funcionar 

através da Portaria Ministerial nº. 1.586, de 15 de setembro de 2006 e inaugurada 

em 13 de setembro de 2006, sendo integrada ao Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Mato Grosso, CEFET– MT. 

 Em 29 de dezembro de 2008, a Lei n°11.892 instituiu a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica que cria os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências, institucionaliza a referida 

UNED como um dos campi do IFMT, passando a ser denominado IFMT – Campus 

Cuiabá Bela Vista. O  

O Campus possui uma área total de 70.000 m2, sendo 6.900 m2, e está 

situado na capital do estado, no Bairro Bela Vista, na Avenida Juliano Costa 

Marques, com Oátomo Canavarros, em uma região que possui comunidades com 

baixo índice de desenvolvimento, com dificuldade para acesso aos serviços públicos 

básicos, e também bairros vizinhos de classe média alta, refletindo a realidade de 

contrastes sociais existentes em praticamente todo o país. Outro aspecto relevante é 

o fato de estar situado em área de proteção ambiental, parque Massairo Okamura, o 

que permite ter uma vasta área livre e arborizada.  

O IFMT Campus Cuiabá - Bela Vista vem ao encontro do atendimento de uma 

demanda do país, com intuito de expandir e fortalecer o vínculo do Instituto com a 

sociedade da qual faz parte. O Campus atua na oferta de cursos ligados aos eixos 

tecnológicos de Ambiente, Saúde e Segurança, Controle e Processos Industriais e 

Produção Alimentícia e oferta cursos através da EAD, aumentando seu raio de 

atuação pelo Estado. Com o plano de expansão da Rede Federal e Tecnológica e 

para atender à missão do IFMT, o Campus hoje tem sua estrutura e corpo docente e 

técnico-administrativo preparados para atender aos cursos da educação profissional 

e tecnológica, no nível médio: Química, Meio Ambiente e Alimentos; Superior: 

Tecnologia em Gestão Ambiental e Bacharelado em Engenharia de Alimentos, 
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Licenciatura em Química e Licenciatura em Matemática na Modalidade a Distância e 

pós-graduação: Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Especialização em 

Ensino de Química e Especialização em Inovação e Empreendedorismo para 

Negócios Sustentáveis. 

 
4.  PERFIL DO CURSO 

  

 4.1.  Objetivo Geral 

 
O Curso de Bacharelado em Química Industrial tem como objetivo educar, 

formar e desenvolver o senso crítico dos futuros profissionais bacharéis em Química 

Industrial com conhecimento científico básico, domínio das técnicas laboratoriais, 

bem como das operações unitárias industriais de modo a atuar nas áreas de ciência 

e tecnologia química e suprir as necessidades das empresas da área de química, 

principalmente, das indústrias regionais bem como instituições públicas que têm 

atividades químicas. O curso deverá também formar o cidadão para atuar na 

sociedade com consciência de seu papel social, dos seus direitos e deveres para 

exercer sua profissão. Assim, objetiva-se não somente uma excelente formação 

básica, mas também oferecer aos futuros profissionais uma visão abrangente, 

desenvolvendo sua capacidade de empreender, seu senso crítico, enfocando as 

relações humanas e as questões sociais e ambientais, tendo sempre como 

referência o mundo que o cerca, de modo a garantir seu constante aprimoramento e 

espaço para todos no competitivo mercado de trabalho. 

 4.1.1.  Objetivos Específicos 

 
Oferecer componentes curriculares que tornará o profissional bacharel 

Químico industrial apto a: 

• Direção, supervisão, programação, coordenação, orientação e 

responsabilidade técnica no âmbito das atribuições respectivas. 
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• Assistência, assessoria, consultoria, elaboração de orçamentos, divulgação e 

comercialização, no âmbito das atribuições respectivas. 

• Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos; elaboração de 

pareceres, laudos e atestados, no âmbito das atribuições respectivas. 

• Exercício do magistério, respeitada a legislação específica. 

• Desempenho de cargos e funções técnicas no âmbito das atribuições 

respectivas. 

• Ensaios e pesquisas em geral. Pesquisa e desenvolvimento de métodos e 

produtos. 

• Análise química e físico-química, químico-biológica, bromatológica, 

toxicológica e legal, padronização e controle de qualidade.  

• Produção; tratamentos prévios e complementares de produtos e resíduos. 

• Operação e manutenção de equipamentos e instalações; execução de 

trabalhos técnicos. 

• Condução e controle de operações e processos industriais, de trabalhos 

técnicos, reparos e manutenção. 

• Pesquisa e desenvolvimento de operações e processos industriais. 

• Estudo, elaboração e execução de projetos de processamento. 

• Estudo de viabilidade técnica e técnico-econômica no âmbito das atribuições 

respectivas. 

 4.1.2.   Habilidades e Competências 

  

• Dominar  conhecimento sólido e abrangente na área de sua atuação 

(competência profissional), garantida pelo domínio do saber sistematizado dos 

conteúdos nos diversos campos da Química e ter capacidade de interpretar 

processos químicos industriais; 

• Atuar  no controle de qualidade de matérias-primas, de produtos em 

processamento e produtos acabados numa indústria química, bem  como, elaborar 

laudos técnicos e prestar assessoria dentro de sua competência; 
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• Absorver, interpretar e implementar os novos conhecimentos à organização e 

à administração na indústria química; 

• Ser humanista, ético e ter sensibilidade para os aspectos econômicos sociais 

e ambientais, para exercer plenamente sua cidadania e, enquanto profissional, 

respeitar o direito à vida e o bem-estar dos cidadãos que direta ou indiretamente são 

alvo dos resultados das suas atividades; 

• Ter conhecimento para descobrir a viabilidade econômica e financeira da 

indústria química, de maneira que possa montar seu próprio negócio visando a 

prestação de serviços e a produção de bens de consumo; 

• Ter capacidade de trabalhar em equipe (inter e multidisciplinar) e ter boa 

compreensão das diversas etapas que compõe uma operação química industrial ou 

uma pesquisa, sendo capaz de planejar, avaliar e executar atividades relacionadas à 

química; 

• Ter capacidade criativa e visão empreendedora como o objetivo de realizar 

novos empreendimentos na área de sua competência. 

 

 4.1.3. Perfil do Egresso 

 
O Bacharel em Químico Industrial egresso do IFMT Campus Cuiabá Bela 

Vista deverá possuir uma formação básica sólida e generalista, com capacidade 

para se especializar em qualquer área do campo da Química Industrial, que saiba 

operar de forma independente e também em equipe, que detenha amplos 

conhecimentos e familiaridade com ferramentas básicas da química, de cálculo, de 

física e de informática. Essencialmente, deve ter adquirido um comportamento 

criativo, proativo e de independência no seu trabalho, atuando como empreendedor 

e com vetor de desenvolvimento tecnológico e regional, não se restringindo apenas 

à sua formação técnica, mas a uma formação mais ampla, política, ética e moral, 

com a visão crítica de sua função social como químico. 

Anseia-se ainda, que os profissionais formados possam ampliar suas 

habilidades científicas, especializando-se dentro da área, optando, por exemplo, 
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pelo curso de pós-graduação oferecido por esse Campus como instrumento para 

produção de inovações e desenvolvimento da região por meio da realização de 

atividades técnicas, de ensino, de pesquisa e de extensão. Espera-se que a 

formação multidisciplinar e sólida que será oferecida confira-lhe confiança, 

competência e visão crítica, humanista, empreendedora, criativa e reflexiva.  

A partir de uma sólida formação básica e uma visão geral e abrangente da 

Química Industrial, espera-se do egresso uma alta capacidade crítica e criativa 

sempre que estiver à frente de novos problemas ou tecnologia. Almeja-se, ainda, 

uma participação ativa desse profissional na solução de problemas políticos, 

econômicos e sociais do país. 

O profissional deverá conviver em comunidades e culturas diversificadas, que 

vivem e resolvem questões e problemas do cotidiano a partir de um olhar peculiar e 

característico. O Químico Industrial deve ter capacidade de expressão oral e escrita 

e saber trabalhar em equipes multidisciplinares. Ter consciência das implicações 

sociais, ecológicas e éticas envolvidas nos projetos de ciência e tecnologia, falar 

mais de um idioma e estar disposto a trabalhar em qualquer parte do Brasil e do 

mundo. 

4.1.4. Áreas de atuação profissional 

 

Para os profissionais da química o campo de atuação vem passando por uma 

ampliação significativa desde o início da década de 90. Nos laboratórios industriais, 

é o químico quem se responsabiliza pela análise de matérias-primas de origem 

mineral, vegetal, animal e industrial. É também esse profissional o mais apto a 

analisar a complexa composição dos produtos industriais que vão dos alimentos às 

bebidas, dos petroquímicos aos têxteis, dos plásticos às tintas e vernizes. Por tudo 

isso, a Química é vista como uma ciência com aplicações em quase todas as 

atividades humanas. 

A atuação do Químico Industrial se estende também ao campo de 

gerenciamento, de comércio (vendas técnicas), de consultoria e de inovação e P&D, 

além das atividades de controle, desenvolvimento e processo. Esse químico 
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moderno, tão desejado pela indústria, deve ter um perfil versátil envolvendo 

aspectos comportamental, técnico, gerencial e administrativo. 

Paralelamente às inovações tecnológicas na indústria química tão 

necessárias para que atinjam as políticas industriais e visualizam-se competitivas 

dentro do cenário econômico, caberá às instituições educacionais como o IFMT, o 

papel formador e atualizador da mão de obra especializada que é essencial para 

esse processo de inovação.  

Segundo o Decreto nº 85.877 de 07/04/1981, o exercício da profissão do 

Químico compreende:  

Art 2º - São privativos do químico: 

I - análises químicas ou físico-químicas, quando referentes a Indústrias Químicas; 

Il - produção, fabricação e comercialização, sob controle e responsabilidade, de 

produtos químicos, produtos industriais obtidos por meio de reações químicas 

controladas ou de operações unitárias, produtos obtidos através de agentes físico-

químicos ou biológicos, produtos industriais derivados de matéria prima de origem 

animal, vegetal ou mineral, e tratamento de resíduos resultantes da utilização destas 

matérias primas sempre que vinculadas à Indústria Química; 

III - tratamento, em que se empreguem reações químicas controladas e operações 

unitárias, de águas para fins potáveis, industriais ou para piscinas públicas e 

coletivas, esgoto sanitário e de rejeitos urbanos e industriais; 

 IV - O exercício das atividades abaixo discriminadas, quando exercidas em firmas 

ou entidades públicas e privadas, respeitado o disposto no artigo 6º: 

        a) análises químicas e físico-químicas; 

        b) padronização e controle de qualidade, tratamento prévio de matéria prima, 

fabricação e tratamento de produtos industriais; 

        c) tratamento químico, para fins de conservação, melhoria ou acabamento de 

produtos naturais ou industriais; 

        d) mistura, ou adição recíproca, acondicionamento, embalagem e reembalagem 

de produtos químicos e seus derivados, cujo manipulação requeira conhecimentos 

de Química; 
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        e) comercialização e estocagem de produtos tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou 

explosivos, ressalvados os casos de venda a varejo; 

        f) assessoramento técnico na industrialização, comercialização e emprego de 

matérias primas e de produtos de Indústria Química; 

        g) pesquisa, estudo, planejamento, perícia, consultoria e apresentação de 

pareceres técnicos na área de Química. 

V - exercício, nas indústrias, das atividades mencionadas no Art. 335 da 

Consolidação das Leis do Trabalho; 

VI - desempenho de outros serviços e funções, não especificados no presente 

Decreto, que se situem no domínio de sua capacitação técnico-científica; 

VII - magistério superior das matérias privativas constantes do currículo próprio dos 

cursos de formação de profissionais de Química, obedecida a legislação do ensino. 

 Art. 4º Compete ainda aos profissionais de Química, embora não privativo ou 

exclusivo, o exercício das atividades mencionadas no Art. 1º, quando referentes a: 

        a) laboratórios de análises que realizem exames de caráter químico, físico-

químico, químico-biológico, fitoquímico, bromatológico, químico-toxicológico, 

sanitário e químico legal; 

        b) órgãos ou laboratórios de análises clínicas ou de saúde pública ou a seus 

departamentos especializados, no âmbito das suas atribuições; 

        c) estabelecimentos industriais em que se fabriquem insumos com destinação 

farmacêutica para uso humano e veterinário, insumos para produto dietéticos e para 

cosméticos, com ou sem ação terapêutica; 

        d) firmas e entidades públicas ou privadas que atuem nas áreas de Química e 

de tecnologia agrícola ou agropecuária, de Mineração e de Metalurgia; 

        e) controle de qualidade de águas potáveis, de águas de piscina, praias e 

balneários; 

        f) exame e controle da poluição em geral e da segurança ambiental, quando 

causadas por agentes químicos e biológicos; 

        g) estabelecimentos industriais em que se fabriquem produtos cosméticos sem 

ação terapêutica, produtos de uso veterinário sem indicação terapêutica, produtos 

saneantes, inseticidas, raticidas, antissépticos e desinfetantes; 
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        h) estabelecimentos industriais que fabriquem produtos dietéticos e 

alimentares; 

        i) segurança do trabalho em estabelecimentos públicos ou particulares, 

ressalvada a legislação específica; 

        j) laboratórios de análises químicas de estabelecimentos metalúrgicos. 

 

4.1.5. Articulação com o Plano Nacional de Educação - PNE  

 
 A oferta de cursos superiores no campus Cuiabá Bela Vista encontra-se no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2019-2023), o qual pauta-se na 

implementação de ações que garantam o cumprimento das Metas do Plano Nacional 

de Educação (PNE).  

 O PNE (2014–2024), aprovado pela Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 2014a), foi 

uma síntese da complexa correlação de forças sociais no país e, em última 

instância, representou a disputa por um projeto de sociedade. Por isso mesmo, 

assume importância substancial a meta 20 e suas 12 estratégias, como expressão 

de disputa em torno do projeto educacional que se quer instituir, que, no conjunto, 

significa a possibilidade da garantia ao direito à educação, na medida em que 

engloba temas de grande relevância para tal, dispostos nas demais 19 metas. Esse 

Plano com vigência de dez anos, conta com as seguintes diretrizes: 

• erradicação do analfabetismo;  

• universalização do atendimento escolar;  

• superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;  

• melhoria da qualidade da educação;  

• formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais 

e éticos em que se fundamenta a sociedade;  

• promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  

• promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país;  
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• estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, 

como proporção do PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, 

com padrão de qualidade e equidade;  

• valorização dos profissionais da educação;  

• promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental.  

 O campus Cuiabá Bela Vista, de acordo com o PDI 2019-2023, compõe o 

grupo dos quatro campi do IFMT responsável, dentro da rede institucional, por 

atender com a oferta de formação superior pública e gratuita o maior contingente 

populacional, estimado em 881.902 pessoas, abrangendo Cuiabá e outros cinco 

municípios da microrregião.  

 A instalação do Campus e a oferta do Curso Superior de Bacharelado em 

Química Industrial estão em acordo com a Meta 12 do Plano Nacional de Educação 

(2014-2024), que prevê a elevação da taxa bruta de matrícula na Educação Superior 

para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 e 24 anos, assegurada a 

qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas no 

segmento público. Destaca-se, contudo, que segundo dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), os números apontam para índices muito aquém 

destes valores: apenas 3.559.100 (15,82%) do total de estudantes brasileiros entre 

18 e 24 anos encontram-se matriculados em algum curso superior de graduação. 

Esse valor é menor ainda para o Estado de Mato Grosso.  

 Assim, além de aumentar a taxa de alunos cursando a educação superior 

sobre a população na faixa etária entre 18 e 24 anos, o curso de Bacharelado em 

Química Industrial está alinhado com a meta de garantir qualidade da oferta de 

matrículas, perseguindo os objetivos e metas do Plano Nacional de Educação no 

que tange aos seguintes aspectos:  

• Proporcionar o aumento da oferta de vagas no ensino superior para 

estudantes na faixa etária de 18 a 24 anos;  
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• Aumentar a qualidade da educação superior pelo acréscimo da atuação de 

mestres e doutores nas instituições de educação superior que compreendem mais 

de 75% do quadro docente, dos quais mais de 33% são doutores;  

• Melhorar a articulação entre formação, currículo e mundo do trabalho, 

considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do país.  

 A estratégia 12.5, para cumprimento da Meta 12 do PNE, trata do fomento à 

diversidade e prevê a ampliação das políticas de assistência estudantil com vistas à 

redução das desigualdades étnico-raciais e ampliação das taxas de acesso na 

Educação Superior de estudantes egressos de escola pública, afrodescendentes, 

indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação, de forma apoiar o seu sucesso acadêmico. 

 Em atendimento às estratégias 12.5 (Fomento à Diversidade) e 12.9 (Ações 

Afirmativas), o campus Cuiabá Bela Vista trabalha com reserva de 50% de suas 

vagas a cotistas oriundos de escolas públicas, dentre os quais se atende aqueles 

em situação socioeconômica de vulnerabilidade e os que se declarem pretos, pardos 

ou indígenas. 

 O Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) estabelece na Estratégia 

12.7 da Meta 12 que entre 2014 e 2024, os cursos de graduação deverão:  

 
[...] assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos 

curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de 
extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de 
grande pertinência social; 

 

 Nesse sentido, a Extensão é caracterizada como:  

 
[...] processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, 

por meio do qual se promove uma interação que transforma não apenas a 
Universidade, mas também os setores sociais com os quais ela interage. 
Extensão Universitária denota também prática acadêmica, a ser 
desenvolvida, como manda a Constituição de 1988, de forma indissociável 
com o Ensino e a Pesquisa, com vistas à promoção e garantia dos valores 
democráticos, da equidade e do desenvolvimento da sociedade em suas 
dimensões humana, ética, econômica, cultural, social. (POLÍTICA 
NACIONAL DE EXTENSÃO, 2012, pp. 15-6)  
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 Para cumprimento da estratégia 12.7, há que se observar a inserção dos 

componentes curriculares Projeto Integrador 1 e Projeto Integrador 2, que juntos 

somam 102 horas. Nesses componentes o estudante vai desenvolver um trabalho 

que tenha conexão direta com setores da sociedade e das organizações públicas, 

conforme estarão detalhados na organização curricular deste documento.  

 Além disso, no cômputo da carga horária das Atividades Complementares, 

185 horas, serão incorporadas a participação e colaboração do estudante em 

programas e projetos de extensão devidamente cadastrados nos órgãos oficiais. 

Com o Projeto Integrador e com as Atividades Complementares fica assegurado o 

cumprimento da estratégia 12.7 do Plano Nacional de Educação, com a destinação 

de 287 horas, pelo menos, para realização de ações de caráter extensionista. 

 4.2.  Administração Acadêmica 

 
Os cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso - IFMT são regidos por suas respectivas normas e regulamentos constantes 

no Projeto Pedagógico do Curso que por sua vez devem estar adequados ao que 

preceitua a Organização Didática do IFMT nos seus preceitos didático-pedagógicos 

e administrativos. 

Os registros acadêmicos são mantidos e gerenciados por um sistema 

denominado Q-Acadêmico, que é um sistema de Gestão Acadêmica integrado, 

projetado para administrar os mais diversos setores e departamentos das 

instituições de ensino, economizando tempo, eliminando retrabalho, disponibilizando 

informações precisas e com agilidade a toda comunidade acadêmica. 

Através deste sistema, os professores podem administrar sua vida acadêmica 

no que se refere a lançamento de conteúdos ministrados, frequência e notas dos 

alunos, atualização de seus dados pessoais, anexar arquivos para consultas e 

downloads para os alunos, consulta ao histórico de disciplinas ministradas nos 

semestres atuais e anteriores. 

Já os discentes podem além de visualizar e atualizar seus dados pessoais, 

acompanhar sua vida acadêmica (frequência, notas, disciplinas matriculadas, 
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histórico escolar e conteúdo abordado por disciplina) e copiar os materiais 

disponibilizados pelos docentes do curso. 

 4.2.1.  Regime de Funcionamento do Curso 

 
O curso de Química Industrial, do IFMT – Campus Cuiabá Bela Vista será 

oferecido na modalidade Bacharelado, com duração de 03 (três) anos e 06 (seis) 

meses, totalizando 07 (sete) semestres e será ministrado em período noturno com 

possibilidade de aulas aos sábados. Serão oferecidas 70 vagas anuais, conforme a 

demanda e através dos mecanismos de acesso estipulados em edital específico 

elaborado pelo setor de política de ingresso do IFMT e mencionados neste PPC. 

A matriz curricular foi organizada para o oferecimento do curso com base em 

20 (vinte) vinte semanas letivas, em período noturno compostos de até 25 (vinte e 

cinco) aulas semanais com horas/aula de 50 (cinquenta) minutos. O itinerário 

formativo é composto por 07 (sete) semestres com disciplinas obrigatórias e 

optativas. Os semestres não são terminais, ou seja, não conferem certificação 

intermediária ao discente. 

A matrícula semestral é obrigatória e deverá anteceder ao início do semestre 

letivo, sendo de responsabilidade exclusiva do discente, que a efetuará através do 

Sistema Acadêmico, em conformidade com o calendário letivo e com as orientações 

oriundas do setor de registro escolar, sempre observando as orientações da 

coordenação de curso a quem cabe informar e orientar o discente sobre o melhor 

itinerário formativo em cada caso. 

As disciplinas estão dispostas de maneira a permitir o avanço contínuo e 

sistemático dos conhecimentos científicos e tecnológicos. Observando-se os pré-

requisitos mínimos estabelecidos, o discente poderá antecipar disciplinas que não 

comprometam as disciplinas que terão prioridade. Nestes casos o coordenador do 

curso deverá ser consultado acerca do melhor itinerário formativo. 

São atividades constantes do currículo: as visitas técnicas, de pesquisa e 

extensão, a realização e/ou participação em seminários e eventos, bem como 

encontros e atividades do gênero. 
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Os discentes, regularmente matriculados nos Cursos Superiores do IFMT – 

Campus Cuiabá Bela Vista ou de outras instituições, poderão requerer matrícula em 

unidades curriculares isoladas ou de matrizes curriculares de outras áreas de 

conhecimento, a título de enriquecimento curricular, de acordo com a disponibilidade 

de vagas, sendo o discente certificado pelo componente curricular cursado que 

poderá ser aproveitado no cumprimento das atividades complementares, conforme 

Regulamento das Atividades Complementares. 

 4.2.2.  Formas de Acesso ao Curso 

 
Os discentes ingressarão no curso de Química Industrial por meio de 

concurso vestibular, satisfeitas as exigências legais estabelecidas em editais 

específicos de responsabilidade do setor de política de ingresso do IFMT. 

Anualmente, serão oferecidas 70 (setenta) vagas distribuídas em duas turmas, 

sendo 50% no primeiro semestre letivo e os outros 50% no segundo semestre letivo, 

com ocorrência de dois processos seletivos anuais, dependentes da demanda pelo 

curso e das condições estruturais para a oferta. 

No processo seletivo adotar-se-á uma ou mais das seguintes estratégias de 

avaliação definidas em edital: 

• Provas de vestibular; 

• ENEM; 

• SISU; 

• Outros mecanismos legais. 

O ingresso também poderá ocorrer por meio de processo seletivo com edital 

específico que atenderá às disposições da Instrução Normativa PROEN Nº 2, de 06 

de junho de 2011, para preenchimento de vagas remanescentes e/ou de 

transferência interna/externa, de acordo com o calendário letivo, além da 

transferência 'ex-offício' amparada por lei. 

 4.2.3.  Aproveitamento de Disciplinas 
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O aproveitamento de disciplinas ocorrerá a pedido do interessado ao 

coordenador do curso, com os documentos necessários através de processo formal, 

via protocolo dentro do prazo estipulado no calendário letivo, seguindo o 

estabelecido nos artigos 301 à 309 da Organização Didática vigente e, o resultado 

será expedido através de parecer do Colegiado de Curso que deliberará pelo 

deferimento de forma total ou parcial, ou indeferimento do pedido, encaminhando o 

processo para ciência e para os devidos registros no setor correspondente conforme 

a estrutura prevista no campus. 

Caberá ao Departamento de Ensino quando da elaboração do calendário 

letivo determinar o prazo e o período para a solicitação de aproveitamento de 

disciplinas em cada período letivo. 

 4.2.4.  Coordenação de Curso 

 
O fortalecimento do curso de Química Industrial no intuito de atingir a 

excelência desejada, depende em parte da atuação de seu coordenador e da sua 

capacidade de exercer a gestão com competência. Para tanto, o coordenador de 

curso deve possuir perfil adequado e funções bem definidas. O foco de sua atenção 

deve se voltar para a gestão didático-pedagógica, onde se concentra a essência da 

qualidade. 

Para o perfil do coordenador do curso Bacharelado em Química Industrial, 

recomenda-se que o mesmo tenha formação semelhante à sugerida para os 

docentes da área de química – bacharéis e/ou licenciados em química, bacharéis 

em química tecnológica ou engenheiros químicos. Embora não seja exigência do 

MEC, recomenda-se que o coordenador possua, também, no mínimo, o título de 

mestre. 

 4.2.5.  Colegiado de Curso 

 
 O Colegiado de Curso é o órgão primário de função administrativa no âmbito 

dos cursos superiores que acumula funções: normativas, deliberativas, executivas e 

de administração acadêmica, com composição, competências e funcionamento 
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definidos em Regimento próprio, na Organização Didática do IFMT e nos 

dispositivos legais. 

 O Regimento Unificado dos Colegiados de Cursos Superiores do IFMT – 

Campus Cuiabá Bela Vista é apresentado na Portaria nº 64, de 23 de outubro de 

2014 (Anexo 1). A portaria de nomeação do Colegiado do Curso de Bacharelado em 

Química Industrial é apresentada no anexo 6. 

 4.2.6.  Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 
O Núcleo Docente Estruturante tem como finalidade formular, acompanhar e 

aprimorar o projeto pedagógico do curso, bem como estabelecer estratégias de 

implantação do currículo e para avaliar a execução do projeto e o alcance dos 

objetivos propostos no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em consonância com as 

diversas variáveis inerentes ao processo ensino-aprendizagem existentes em uma 

instituição pública ligada a um sistema educacional, com vistas ao seu 

aprimoramento. 

Dentro desta perspectiva, busca-se uma política de ensino que procure 

atender aos anseios da sociedade em constante evolução. Assim sendo, o NDE 

acumula funções: consultivas, propositivas e avaliativas da execução do projeto 

pedagógico, cuja composição, competência e funcionamento se acham definidos em 

Regimento próprio, na Organização Didática do IFMT e nos dispositivos legais. 

O fator qualidade deve ser preponderante no PPC, e para este fim é 

necessária a constante interação entre o NDE e os diversos atores envolvidos na 

execução e administração do projeto pedagógico. 

O Regimento Unificado dos Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos 

Superiores do IFMT – Campus Cuiabá Bela Vista é apresentado no anexo da 

Portaria nº 65, de 23 de outubro de 2014 (Anexo 3). A portaria de nomeação do NDE 

do curso de Bacharelado em Química Industrial é apresentada no anexo 7. 

 5.  LEGISLAÇÃO GERAL – REQUISITOS LEGAIS 
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5.1. Plano de Desenvolvimento Institucional (2019-2023) e Projeto 
Pedagógico Institucional 

Para a elaboração deste Projeto Pedagógico de Curso, um dos documentos 

usados como referência foi o Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI (2019-

2023), onde é traçada a missão, a visão e os valores da instituição, bem como as 

principais políticas, metas e ações do IFMT, que norteiam a forma como as muitas 

áreas de abrangência do Instituto têm sido conduzidas neste período. 

O PDI, baseado no Decreto 9.235/2017, está apresentado em capítulos onde 

são descritos: 

a) missão, objetivos e metas do IFMT em sua área de atuação e seu histórico 

de implantação e desenvolvimento, se for o caso;  

b) projeto pedagógico do IFMT, que conterá, entre outros, as políticas 

institucionais de ensino, pesquisa e extensão;  

c) cronograma de implantação e desenvolvimento do IFMT e de cada um de 

seus cursos, com especificação das modalidades de oferta, da programação de 

abertura de cursos, do aumento de vagas, da ampliação das instalações físicas e, 

quando for o caso, da previsão de abertura de campus fora de sede e de polos de 

educação a distância;  

d) organização didático-pedagógica do IFMT, com a indicação de número e 

natureza de cursos e respectivas vagas, unidades e campus para oferta de cursos 

presenciais, polos de educação a distância, articulação entre as modalidades 

presencial e a distância e incorporação de recursos tecnológicos;  

e) oferta de cursos e programas de pós-graduação lato e stricto sensu, 

quando for o caso; 

f) perfil do corpo docente e de tutores de educação a distância, com indicação 

dos requisitos de titulação, da experiência no magistério superior e da experiência 

profissional não acadêmica, dos critérios de seleção e contratação, da existência de 

plano de carreira, do regime de trabalho, dos procedimentos para substituição 

eventual dos docentes do quadro e da incorporação de docentes com comprovada 

experiência em áreas estratégicas vinculadas ao desenvolvimento nacional, à 
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inovação e à competitividade, de modo a promover a articulação com o mercado de 

trabalho;  

g) organização administrativa do IFMT e políticas de gestão, com identificação 

das formas de participação dos docentes, tutores e estudantes nos órgãos 

colegiados responsáveis pela condução dos assuntos acadêmicos, dos 

procedimentos de autoavaliação institucional e de atendimento aos estudantes, das 

ações de transparência e divulgação de informações do IFMT e das eventuais 

parcerias e compartilhamento de estruturas com outras instituições, demonstrada a 

capacidade de atendimento dos cursos a serem ofertados;  

h) projeto de acervo acadêmico em meio digital, com a utilização de método 

que garanta a integridade e a autenticidade de todas as informações contidas nos 

documentos originais;  

i) infraestrutura física e instalações acadêmicas, 

 O Plano Político Institucional - PPI é parte integrante do PDI e se constitui um 

importante instrumento orientativo e de mediação do trabalho pedagógico e 

institucional, pois traz em seu cerne os princípios e as diretrizes do processo 

educacional que se desenvolve no âmbito das Instituições Federais de Ensino. 

Nele é possível encontrar a descrição das realidades regionais do Estado de 

Mato Grosso e dos campi; indica concepções teóricas nas quais o IFMT deverá se 

pautar no período entre 2019 a 2023, a partir de uma visão de homem, de sociedade 

e de educação; propõe objetivos, políticas e estratégias e, por fim, como 

deve  proceder o processo de avaliação do próprio documento. 

Com base nas informações disponíveis no PDI, o IFMT Campus Cuiabá-Bela 

Vista propõe a formulação do PPC de Química Industrial de forma que atenda as 

diretrizes e metas estabelecidas para o referido curso. 

 5.2.  Diretrizes Curriculares do Curso 

 
A aprovação da Lei n° 9.394, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 

20/12/1996, assegurou ao ensino superior maior flexibilidade em relação à 

organização curricular dos cursos, na medida em que os currículos mínimos foram 
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extintos e a mencionada organização dos cursos de Graduação passou a ser 

pautada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

O Decreto nº 9.235 de 15/12/2017 dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos 

cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino.  

 A legislação que rege as avaliações de curso, a citar: Portaria nº 21, de 

21/12/2017; Portaria nº 22, de 21/12/2017 e Portaria nº 23, de 21/12/2017. 

O Novo Instrumento de Avaliação dos Cursos de Graduação aprovado pela 

Portaria MEC nº 1.383 de 31/10/2017. 

Legislações que tratam das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

da Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena (Lei nº 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP nº 01 de 17/06/2004). 

Lei nº 12.764 de 27/12/2012 que institui a Política Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.  

Legislações que tratam das condições de acessibilidade para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, 

NBR 9050/2004 da ABNT; Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº 5.296/2004, nº 

6.949/2009 e nº 7.611/2011 e na Portaria nº 3.284/2003. 

O Projeto Pedagógico em questão foi elaborado de acordo com o Parecer 

CES/CNE n° 776/97, de 03/12/1997 que estabelece as Diretrizes Curriculares dos 

Cursos de Graduação assim como foram observadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Química instituídas pela Resolução CNE/CES 8, de 

11/03/2002, as Diretrizes do Parecer CNE/CES n° 67/2003 e as Diretrizes  

Curriculares Nacionais dos Cursos Superiores de Tecnologia conforme a Resolução 

CNE/CP 3, de 18/03/2002, na medida em que estas versam sobre a autonomia das 

Instituições de Ensino em relação à elaboração dos projetos pedagógicos, bem 

como se pautam pela compreensão de que a formação em nível superior figura 

como um processo contínuo, autônomo e permanente, cuja flexibilização curricular 

propicia atender as demandas sociais do meio e as decorrentes dos avanços 

científicos e tecnológicos. Espera-se que os novos currículos ofereçam mais do que 

o domínio cognitivo do conteúdo como um todo, contemplando atividades que visem 
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estabelecer correlações entre a química e as áreas conexas, ampliando o caráter 

interdisciplinar.  

Ademais, espera-se que o professor, mais que a fonte principal de 

informações para os estudantes, seja um orientador e facilitador de idéias. Assim, o 

currículo buscará integração entre os conteúdos básicos e os conteúdos 

profissionais essenciais e promoverão também, através de seus planos de ensino, 

condições reais e quantitativamente significativas de integração de atividades e 

experiências práticas em laboratórios e estágios. 

Em relação à carga horária, a Resolução CNE/CES 2, de 18/06/2007 dispõe 

sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração 

dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, sendo definidas 

2.400 horas para os cursos de Química. Essa ainda estabelece que cursos do grupo 

com carga horária mínima total de 2.700 horas devem prever limite mínimo para 

integralização em 3,5 (três e meio) anos ou 4 (quatro) anos, conforme proposta 

apresentada neste projeto. 

 5.3.  Regulamentação Profissional 

 
O Decreto-lei no 5.452 de 01/05/43 (CLT), nos art. 325 a 351 discorre sobre o 

exercício da profissão de Químico, direitos e deveres. 

O exercício da profissão do Bacharel em Química é regulamentado pelo 

Decreto no 85.877 de 07/04/1981 que estabelece normas para a execução da Lei no 

2.800 de 18/06/1956. Essa lei cria o CFQ e os CRQs e dispõe sobre a 

regulamentação da profissão do Químico.  

A Resolução Normativa CFQ nº 927 de 11/11/70 estabelece o “Código de 

Ética dos Profissionais da Química” enquanto a Resolução Normativa CFQ nº 36 de 

25/04/74, publicada no DOU de 13/05/74, elenca as atividades dos profissionais em 

Química a serem fiscalizadas e acompanhas no exercício profissional, ou seja, após 

a sua formação acadêmica, a saber: 

1) Direção, supervisão, programação, coordenação, orientação e 

responsabilidade técnica no âmbito das atribuições respectivas. 
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2) Assistência, assessoria, consultoria, elaboração de orçamentos, 

divulgação e comercialização, no âmbito das atribuições respectivas. 

3) Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos; 

elaboração de pareceres, laudos e atestados, no âmbito das atribuições respectivas. 

4) Exercício do magistério, respeitada a legislação específica. 

5) Desempenho de cargos e funções técnicas no âmbito das atribuições 

respectivas. 

6) Ensaios e pesquisas em geral. Pesquisa e desenvolvimento de 

métodos e produtos. 

7) Análise química e físico-química, químico-biológica, bromatológica, 

toxicológica e legal, padronização e controle de qualidade.  

O Bacharel com formação em Química Tecnológica, além das atribuições 

arroladas acima, possui também, as que se seguem: 

8) Produção; tratamentos prévios e complementares de produtos e 

resíduos. 

9) Operação e manutenção de equipamentos e instalações; execução de 

trabalhos técnicos. 

10) Condução e controle de operações e processos industriais, de 

trabalhos técnicos, reparos e manutenção. 

11) Pesquisa e desenvolvimento de operações e processos industriais. 

12) Estudo, elaboração e execução de projetos de processamento. 

13) Estudo de viabilidade técnica e técnico-econômica no âmbito das 

atribuições respectivas. 

A matriz curricular ora proposta, juntamente com as disciplinas que versam 

sobre conteúdos básicos, específicos e profissionalizantes, formarão profissionais de 

Química Industrial que atenderão o disposto na legislação vigente. Para o exercício 

das atividades descriminadas nos itens 01 a 07 acima, o profissional da química 

deve ter cumprido um currículo mínimo de química constituído por dsiciplinas 

básicas da Matemática, Física e Mineralogia, disciplinas químicas profissionais que 

abordem conteúdos das áreas clássicas da Química (Geral, Inorgânica, Analítica, 

Orgânica e Físico-Química) e disciplinas adicionais. Já, para o exercício das 
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atividades descriminadas nos itens 01 a 13, o profissional da química deve ter 

cumprido, além do currículo mínimo de química (exceto disciplinas adicionais), 

disciplinas de caráter tecnológico, tais como: desenho técnico, operações unitárias, 

química industrial (que envolve uma vasta gama de assuntos, como processos 

industriais, tecnologias, etc.) e disciplinas complementares que abordem conteúdos 

de estatística, economia, administração, higiene e segurança do trabalho, etc.  

As cargas horárias mínimas de cada disciplina são estipuladas na Resolução 

Ordinária do Conselho Federal de Química nº 1511 de 12/12/1975, que 

complementa a resolução Normativa no 36 deste mesmo Conselho. As atividades de 

01 a 13 acima citadas, são privativas dos profissionais da Química quando 

referentes à indústria química e correlatas, bem como qualquer etapa de produção 

ou comercialização de produtos químicos e afins, ou em qualquer estabelecimento 

ou situação em que se utilizem reações químicas controladas ou operações unitárias 

da Indústria Química. 

O documento foi fundamentado ainda, nas determinações gerais 

estabelecidas pelos Conselhos Regionais de Química – CRQ, e articulado com a 

formação em Química Industrial. 

 5.4.  Ações Afirmativas na Educação 

 
Dentre os mecanismos legais para o aprimoramento da educação na 

perspectiva da construção de uma sociedade mais justa e igualitária, figuram as 

ações afirmativas como meio de promoção da liberdade, da igualdade e da 

fraternidade e, meio institucional definido por lei, para o combate às desigualdades 

sociais e promoção de uma sociedade mais justa e fraterna. 

 5.4.1.  Atendimento às Pessoas com Deficiência – PcD 

 
Atendendo à legislação vigente (Decreto Nº 5.296/04; Decreto Nº 5.773/06 e 

Lei nº 13.146/15), o IFMT – Campus Cuiabá Bela Vista implementou adaptações na 

infraestrutura de todos os setores, de forma a permitir a participação de Pessoas 

com Deficiência (PcD) nas atividades acadêmicas sem quaisquer constrangimentos. 
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Também foram consultadas as seguintes legislações com vista ao atendimento de 

seus marcos legais conforme a necessidade: NBR 9050/04, Lei nº 10.098/00, 

Decretos nº 6.949/09 e nº 7.611/11 e portaria 3.284/03.  

Em atendimento a estas legislações todas as entradas de setores em que 

existiam escadas ou elevações com degraus, foram construídas rampas com 

corrimãos para proporcionar a acessibilidade. Nos banheiros e sanitários coletivos 

foram adaptados suportes de forma a permitir o uso autônomo pelos portadores de 

necessidades especiais dessas dependências. 

Está constituído e em fase de estruturação o Núcleo de Apoio a Portadores 

de Necessidades Especiais – NAPNE, que atuará como parte do Núcleo de Apoio 

ao Educando – NAE que proporcionará atendimento ao educando através de equipe 

multidisciplinar composta por: intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 

assistente social, psicólogo e pedagogo. 

Este núcleo, além de cuidar das questões das Pessoas com Deficiência 

(PcD), também trabalhará em ações de promoção das relações étnico-raciais, de 

orientação sexual e prevenção ao uso de drogas. Por ser formado por equipe 

multidisciplinar este núcleo estará atento a fornecer, sempre que solicitado, o apoio 

necessário para a inclusão de portadores de deficiência mental, em atendimento às 

obrigações decorrentes da Lei nº 12.764, de 27/12/2012 que institui a Política 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

 5.4.2.  Adequação à Lei de Educação das Relações Étnico-raciais 

 
Em atendimento a Resolução CNE-CP nº 1 de 17/06/20041, que instituiu 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, contempla-se no 

projeto pedagógico do curso de Bacharelado em Química Industrial do campus 

Cuiabá Bela Vista, integral, as seguintes ações afirmativas: 

 

1  Publicada no Diário Oficial da União, Brasília, 22 de junho de 2004, Seção 1, p. 11. 
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Ações Afirmativas na Educação 
 

No bojo das ações afirmativas, aquelas que enfocam a promoção da 

educação como meio de combate às desigualdades sociais, figuram ações como: 

• A instituição do sistema de cotas em universidades públicas; 

• As modificações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

promovidas pela lei 10.639/2003 que incluiu no currículo oficial de escolas 

públicas e privadas de ensino básico o ensino de História e Cultura Afro-

brasileira; 

• As alterações promovidas pela lei nº 11.645/2008, para acrescentar à 

temática da lei 10.639/2003 a questão indígena; 

• O Parecer CNE/ CP nº 03 de 10/03/2004; 

• A Resolução CNE/CP nº 01 de 17/06/2004; 

Tais conquistas são frutos das discussões e das mobilizações dos 

movimentos sociais, organizações não-governamentais, filantrópicas e 

internacionais que exigiram a abordagem da diversidade cultural e racial, como 

disciplina ou a partir dos temas transversais, a fim de desvelar a sua contribuição 

para a formação da sociedade brasileira. 

Estas políticas compensatórias visam a valorizar a população negra e 

indígena e constituir a educação como ferramenta para a superação do racismo, da 

xenofobia e formas correlatas de intolerância e promover o combate às 

desigualdades causadas por qualquer forma de discriminação, promovendo o 

amparo e a inclusão das minorias tradicionalmente relegadas e prejudicadas pelo 

preconceito e a discriminação.  

Assim, acrescentando conhecimentos que se mantiveram encobertos, 

provocando reflexões que desbancam a centralidade da cultura hegemônica de 

matriz europeia, da superioridade de povos e cultura; pretende-se inicialmente 

ampliar os espaços e garantir os direitos de igualdade de direitos, oportunidades e 

possibilidades de concorrer pelos mesmos espaços das populações prejudicadas. 

O papel destinado à educação está no debate sobre tudo que sempre foi 

transmitido pela escola sobre a centralidade de uma cultura em detrimento das 
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demais, de um povo sobre o outro, sobre os processos de exclusão provocados pelo 

preconceito e pela exploração, sobre as relações de poder, históricas, que manteve 

sempre uma linha divisória entre o rico e o pobre, o negro e o branco, o indígena e o 

não-indígena, a cidade e o bairro, o centro e a periferia, etc. 

O IFMT através deste curso pretende contribuir para com essa nova dinâmica 

de percepção e postura reflexiva para a sociedade brasileira, acolhendo a ampliação 

dos espaços das políticas compensatórias e contribuindo de forma efetiva para que 

a longo prazo, as diferenças evidenciadas diminuam e se equilibrem.  

Assim sendo, o IFMT através da educação que oferece, firma o compromisso 

de assegurar nos currículos de seus cursos o disposto no Art. 7º das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, transcrito abaixo: 

 
Art. 7º As instituições de ensino superior, respeitada a autonomia 

que lhe é devida, incluirá nos conteúdos de disciplinas e atividades 
curriculares dos diferentes cursos que ministram, a Educação das Relações 
Étnico-raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem 
respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 
003/2004. 

 

Assim sendo, o IFMT compromete-se com uma educação baseada nos 

princípios da Educação das Relações Étnico-raciais, determinando que seu 

conteúdo seja trabalhado de forma transversal, contínua e permanente, não apenas 

nas disciplinas que tem por base essa temática, a saber: Relações Humanas, 

Liderança e Gestão de Pessoas, mas em todos os componentes curriculares e 

esferas educativas da instituição. 

Firma-se também o compromisso de que quaisquer situações de racismo e de 

discriminação sejam apuradas, e os envolvidos sejam objeto de orientação e ação 

educativa para que compreendam a dimensão de seus atos, contribuindo assim para 

uma educação para o reconhecimento, para a valorização e para o respeito mútuo. 

Quaisquer atos de discriminação e preconceito serão objeto de retratação 

e/ou punição a ser definida pelo Colegiado do Curso envolvido, ou pelo Colegiado 

de Departamento do IFMT – Campus Cuiabá Bela Vista, em conformidade com o 
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que dispõe a Organização Didática do IFMT, acompanhado de ações educativas a 

serem implementadas através da Comissão Permanente de Assistência Estudantil 

(CPAE) que conta com equipe multidisciplinar habilitada para prestar assistência aos 

envolvidos visando a completa superação de quaisquer incidentes. 

 5.4.3. Adequação às Exigências do Decreto 5.626/2005 – LIBRAS 

 
O IFMT – Campus Cuiabá Bela Vista demonstra o seu compromisso com a 

igualdade de oportunidades e com o processo de inclusão visto que já possui 

espaços adaptados ao portador de necessidades especiais e possui ainda 

atendimento pedagógico diferenciado, destinado aos acadêmicos com dificuldades 

de aprendizagem através da implantação do setor de Atendimento a Portadores de 

Necessidades Especiais (APNE) que conta com uma intérprete de LIBRAS e através 

da CPAE proporciona atendimento especializado através de equipe multidisciplinar. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Química Industrial contempla a Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS – no elenco das disciplinas optativas que constituem a 

matriz curricular, atendendo ao que dispõe o Decreto nº 5.626/2005, o qual 

considera como pessoas surdas aquelas que, por terem ausência/perda auditiva 

significativa, compreendem e interagem com o mundo por meio de experiências 

visuais, manifestando sua cultura mediante esta língua. 

 5.4.4.  Adequação à Lei de Educação Ambiental 

 
No âmbito deste projeto pedagógico assumiu-se o compromisso de abordar 

transversalmente as questões ambientais tendo como parâmetro a seguinte 

definição oficial de Educação Ambiental elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente: 
“Educação ambiental é um processo permanente, no qual os 

indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e 
adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinação 
que os tornam aptos a agir – individual e coletivamente – e resolver 
problemas ambientais presentes e futuros.” (LEÃO & SILVA) 

Tendo em vista que desde a implementação da Lei nº 9.795, de 27/04/1999, 

regulamentada pelo decreto nº 4.281, de 25/06/2002, tornou-se obrigatória a 
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inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, 

conforme preconiza o artigo 5º, do referido decreto citado abaixo: 

 
Art. 5º Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e 

modalidades de ensino recomenda-se como referência os Parâmetros e as 
Diretrizes Curriculares Nacionais, observando-se: 

I - a integração da educação ambiental às disciplinas de modo 
transversal, contínuo e permanente; e 

II - a adequação dos programas já vigentes de formação continuada 
de educadores. 

 

Assim sendo, o objetivo da Educação Ambiental estipulado na lei é: “a criação 

de uma consciência ambiental na população através da educação; através da 

abordagem de elementos do meio ambiente, seus problemas e possibilidades de 

solução, dentro dos programas das diferentes disciplinas escolares, contemplando 

inclusive as de formação específica’'. 

Portanto, através da lei, a Educação Ambiental se constitui em via para se 

desenvolver a consciência ambiental nas pessoas, para que elas compreendam os 

processos naturais e socioeconômicos que afetam o meio ambiente e assumam 

posições responsáveis com vistas a contribuírem para a resolução destas 

problemáticas. 

O curso discute estas temáticas no próprio desenvolvimento dos conteúdos, 

sendo que em todas as disciplinas são previstas atividades de discussão coletiva 

destas temáticas em trabalhos individuais e em grupo. Prioritariamente, esta 

temática estará presente na seguinte disciplina obrigatória: responsabilidade social e 

meio ambiente. O discente ainda poderá complementar sua formação com outras 

disciplinas optativas predominantemente com a temática ambiental.  

Além dessa metodologia de formação para as questões de educação 

ambiental, o IFMT – Campus Cuiabá Bela Vista promove o resgate das questões de 

sustentabilidade nas relações homem X natureza, através da oferta de diferentes 

atividades no ensino, na pesquisa e na extensão. 
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5.4.5.  Adequação à Lei de Educação em Direitos Humanos e o Conceito 
de Gênero e Sexualidade  

 
O IFMT compromete-se com uma ação educativa que contemple os Direitos 

Humanos como seus princípios orientadores, já que, sem o respeito aos Direitos 

Humanos não será possível consolidar uma democracia substancial, nem garantir 

uma vida de qualidade para todos. Assim sendo, ter a Educação em Direitos 

Humanos como parte do processo educativo de forma transversal, contínua e 

permanente em atendimento ao Parecer CNE/CP nº 08 de 06/03/2012 que originou 

a Resolução CNE/CP nº 1, de 30/05/2012 é um compromisso assumido pela 

instituição. Adicionalmente, em consonância com as diretrizes institucionais 

destacadas no PDI 2019-2023, o desenvolvimento curricular do discente do Curso 

compreende ainda a necessidade de uma educação emancipadora que, numa 

perspectiva histórica, aponte para a compreensão do conceito de gênero e de 

orientação sexual através da abordagem científica, visando a compreensão das 

desigualdades e necessidade do fortalecimento das relações das escolas com as 

famílias conforme prevê a Nota Técnica nº 24/2015 CGDH/ DPEDHUC/ SECADI/ 

MEC, rompendo com relações pautadas pelo poder econômico em detrimento dos 

valores humanos em conformidade  (JONAS et al, 2007). 

Estabelecendo seu compromisso com a construção de uma cultura de direitos 

humanos, o IFMT possibilitará uma educação que ressalta os valores de tolerância, 

respeito, solidariedade, fraternidade, justiça social, inclusão, pluralidade e 

sustentabilidade, implementando estes valores na educação proporcionada, 

contribuindo assim para o bem-estar de todos e a afirmação das suas condições de 

sujeitos de direitos. 

Todos os cursos do IFMT pretendem contribuir para a construção destes 

valores, por abordá-los de forma transversalizada em todas as esferas institucionais, 

não apenas nas disciplinas eleitas, mas em todas as esferas educativas da 

instituição, abrangendo: o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão. 

Dessa forma, o IFMT compromete-se em abordar estas esferas formativas 

como segue: 
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• A formação ética no que se refere à formação de atitudes orientadas por 

valores humanizadores, como a dignidade da pessoa, a liberdade, a 

igualdade, a justiça, a paz, a reciprocidade entre povos e culturas, 

servindo de parâmetro ético-político para a reflexão dos modos de ser e 

agir individual, coletivo e institucional. 

• A formação crítica no que diz respeito ao exercício de juízos reflexivos 

sobre as relações entre os contextos sociais, culturais, econômicos e 

políticos, promovendo práticas institucionais coerentes com os Direitos 

Humanos. 

• A formação política que deve estar pautada numa perspectiva 

emancipatória e transformadora dos sujeitos de direitos para a convivência 

na sociedade, baseados em uma cultura de paz. 

 Para tanto, temas como ética, noções de direitos humanos, cidadania, 

relações étnico-raciais e igualdade de gênero serão contemplados nos conteúdos 

das disciplinas Responsabilidade Social e Meio Ambiente assim como na disciplina 

de Relações Humanas, as quais devem ser obrigatoriamente cursadas pelo discente 

durante seu itinerário formativo  e outras disciplinas optativas do curso na área de 

formação geral e humanidades, sendo facultado ao discente cursar mais disciplinas 

optativas de forma que configurem em atividade complementar. 

6. METODOLOGIA DO CURSO 

 
A metodologia do curso adotada foi estabelecida em plena sintonia com o 

desenvolvimento das aulas e demais atividades curriculares ao longo do curso, de 

modo coerente e condizente com os objetivos, habilidades e competências 

requeridas ao egresso, bem como o seu perfil almejado. 

Este Projeto Pedagógico viabiliza o avanço em direção da construção de 

núcleos de interesse como ponto de partida para a obtenção, crítica, aplicação e 

transformação do conhecimento em Química Industrial. As atividades educacionais 

devem priorizar experiências diretas do educando com a realidade e o 

desenvolvimento de competências de: observar, analisar, criticar, sintetizar, avaliar, 
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aplicar e construir conhecimentos, além de estarem em constante processo de 

avaliação da utilidade, oportunidade e coerência com os objetivos formulados, 

viabilizados através de discussão das áreas de conhecimento. 

Com este entendimento a metodologia do Curso de Superior de Bacharelado em 

Química Industrial contempla:  

• Os princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, integração 

estudo/trabalho e pluralidade no currículo;  

• A implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que estimule 

o aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender; 

• A definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer 

e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a 

ser, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer 

que constitui atributos indispensáveis à formação do profissional;  

• O estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a 

discussão coletiva e as relações interpessoais; 

• A valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no 

aluno, atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade;  

Deste modo é necessário assegurar a adoção de uma pedagogia crítico-social 

dos conteúdos que abordem não somente o que aprender, mas questionem o que, 

como, quando e porque aprender uma dada realidade. Esta opção pedagógica põe 

em evidência os principais problemas postos pela prática social do meio ambiente e 

em consequência, que conhecimentos e práticas são necessários para dominar uma 

efetiva intervenção nesta realidade. 

Estão contempladas no curso as seguintes metodologias de ensino aprendizado:  

• Aulas expositivas com auxílio de quadro, e projetor multimídia. 

• Organização e apresentação de seminários. 

• Organização e apresentação de atividades e trabalhos em grupo. 

• Aula pratica com visitas em empresas locais. 

• Pesquisa bibliográfica e na internet. 

• Elaboração e apresentação de resumos de títulos da bibliografia do curso. 
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• Leitura e interpretação de textos. 

• Elaboração e apresentação de trabalhos técnicos. 

7. PERÍODO ESTIMADO PARA RECONHECIMENTO DO CURSO  

 

Segundo o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de 

educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no 

sistema federal de ensino, é condição necessária, juntamente com o registro, para a 

validade nacional dos respectivos diplomas. A instituição deverá protocolar pedido 

de reconhecimento de curso, depois de cumpridos entre 50% (cinquenta) a 75% 

(setenta e cinco) por cento de integralização da carga horária da primeira turma.  

Desta forma, o pedido de reconhecimento do curso Superior de Bacharelado 

em Química Industrial do IFMT – Campus Cuiabá Bela Vista será protocolizado em 

consonância com o estabelecido em ato do Ministro de Educação, conforme está 

previsto no Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. 

 8.  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 
Entende-se por Currículo o conjunto de conhecimentos, de saberes, 

competências, habilidades, experiências, vivências e valores que os alunos 

precisam adquirir e desenvolver, de maneira integrada e explícita, mediante práticas 

e atividades de ensino e de situações de aprendizagem. 

A organização curricular do Curso de Bacharelado em Química Industrial do 

IFMT Campus Cuiabá Bela Vista tem como proposta a construção de 

conhecimentos e técnicas de ordem física, química e biológica que estão envolvidas 

nos processos de transformação da matéria-prima em produtos alimentícios 

acabados, proporcionando ao futuro profissional o seu exercício em atividades 

referentes à industrialização, acondicionamento, preservação e transporte de 

alimentos. 
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Aliada à proposta acima, o currículo também promoverá o aprimoramento de 

pressupostos éticos-políticos durante a formação no intuito de alcançar uma 

formação humana na sua integralidade, destacando temáticas relacionadas ao 

comportamento, ética e comunicação profissional, ao respeito e dignidade nas 

relações humanas, diálogo, reflexão e responsabilidade social e ambiental, para que 

o profissional possa atuar no mundo do trabalho como agente de promoção do bem-

estar da sociedade. 

Levando em consideração a proposta acima explicitada, o curso há de 

construir um percurso formativo pautado nos seguintes pressupostos metodológicos: 

 

a) Relação teoria-prática 

 O curso é composto, desde o primeiro semestre, por várias disciplinas que 

são executadas integrando  a teoria com a prática, a fim de que o estudante 

participe como elemento ativo no processo de ensino-aprendizagem, passando de 

uma condição adjacente e passivo a uma condição cêntrica com o professor, o que 

auxilia no desenvolvimento de habilidades que um profissional da Química deve 

possuir para desempenhar seu papel de forma satisfatória no mundo do trabalho. As 

práticas poderão ser desenvolvidas através de atividades experimentais em 

ambientes laboratoriais, de campo ou industriais, Projetos Integradores ou através 

da realização de visitas técnicas que permitem a observação presencial da 

aplicabilidade do aprendizado teórico.  

 

b)  Pesquisa e Extensão como ferramentas para o Ensino  

 O compromisso do IFMT em atuar com ações pedagógicas que consolidem a 

formação técnica agregada à humana e cidadã, conduz o curso ao desenvolvimento 

de práticas de ensino associadas à pesquisa e extensão.  

 Essas tornaram-se ferramentas indispensáveis pois estimulam a investigação 

científica e tecnológica, promovendo o estímulo ao aperfeiçoamento do 

conhecimento e à produção de inovações tecnológicas e ainda o desenvolvimento 

do senso de trabalho colaborativo e em equipe. 
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 Neste sentido, os estudantes são instigados a se inserirem em projetos de 

iniciação científica e de extensão como bolsistas ou voluntários, nos Projetos 

Integradores e a desenvolverem pesquisa para produzir seu Trabalho de Conclusão 

de Curso - TCC, participarem de eventos de caráter científico e extensionista e 

realizarem estágios curriculares e extracurriculares. 

Com o objetivo de fortalecer a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e 

extensão, o IFMT através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, Pró-Reitoria de 

Extensão e o próprio Campus Cuiabá Bela Vista promovem editais para concessão 

de bolsas para estudantes e recurso para custeio de projetos, bem como de auxílios 

que possibilitam a sua participação e divulgação da sua produção científica e 

extensionista em eventos de abrangência regional, nacional e internacional. 

 

c) Interdisciplinaridade 

 Considerando a necessidade atual do conhecimento de forma geral e 

holística, em que a contextualização de conteúdos é fundamental para a 

compreensão de conceitos e fundamentos para a aplicação na prática profissional, o 

enfoque interdisciplinar torna-se uma alternativa importante na condução dos cursos 

superiores. 

 De acordo com Luck (2001): 

 
A interdisciplinaridade é o processo de integração e 
engajamento de educadores, num trabalho conjunto, de 
interação das disciplinas do currículo escolar entre si e com 
a realidade, de modo a superar a fragmentação do ensino, 
objetivando a formação integral dos alunos, a fim de que 
exerçam a cidadania, mediante uma visão global de mundo 
e com capacidade para enfrentar os problemas complexos, 
amplos e globais da realidade (LUCK, 2001, p. 64). 
 

 Nesse sentido, durante a execução do currículo do curso de Química 

Industrial do IFMT Campus Cuiabá Bela Vista serão desenvolvidos alguns projetos 

interdisciplinares, envolvendo práticas experimentais laboratoriais para evidenciar a 

interação entre o sujeito e o objeto explorado e desses com o conhecimento e 

cultura científica. Além disso, professores de áreas diferentes que ministram 
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disciplinas no mesmo semestre organizarão projetos que possibilitem a relação de 

complementaridade entre conteúdos, propondo aos discentes a resolução de 

problemas que causam impactos na saúde, no meio ambiente e na rotina industrial 

dentro dos componentes curriculares Projetos Integrador 1 e Projeto Integrador 2. 

Para estimular tais ações, destaca-se também que será incentivada a formação 

contínua dos docentes do curso direcionada para a recuperação ou mesmo 

formação de valores relacionados com as questões ambientais e que foram se 

perdendo em virtude de outros valores que são reflexos da racionalidade que molda 

a sociedade e se impõe em todos os espaços. 

O curso também se pautará na abordagem interdisciplinar e também de 

maneira transversal, em atendimento às políticas institucionais apresentadas no PDI 

2019-2023 e legislação, em prol da valorização da diversidade, do meio ambiente, 

da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, além das ações 

afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial, 

através da realização de Workshops em datas comemorativas, Fóruns, atividades 

práticas, visitas técnicas, projetos de extensão (desenvolvidos no campus ou em 

ambientes profissionais vinculados ao curso), palestras, seminários temáticos sobre 

a diversidade, a questão de gênero, o meio ambiente, a memória cultural, a 

produção artística e o patrimônio cultural do Estado.  

Será também estimulada a participação dos docentes e discentes em eventos 

culturais e artísticos, internos e externos, envolvendo aspectos de diversidade, meio 

ambiente e saúde, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural. 

Somada a essas ações, serão ofertadas as seguintes disciplinas:  

• Oferta da disciplina obrigatória de Relações Humanas e da disciplina optativa 

de Libras que objetivam a promoção e desenvolvimento de valores, atitudes e 

práticas sociais que expresse a cultura dos direitos humanos, diversidade, 

gênero, inclusão e igualdade étnico-racial no meio acadêmico; 

• Oferta das disciplinas Responsabilidade Social e Meio Ambiente (obrigatória) 

e Ética Ambiental (optativa) que objetiva socializar os conteúdos pertinentes a 

Ética e Responsabilidade Social e Meio Ambiente viabilizando além de 
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condutas pessoais, condutas profissionais de acordo com os preceitos e 

voltadas a sustentabilidade socioambiental. 

  Outra proposta é a interdisciplinaridade entre os cursos superiores ofertados 

pelo campus. As disciplinas optativas irão elencar outras ofertadas pelo curso 

superior em Tecnologia em Gestão Ambiental e de Engenharia de Alimentos, com o 

intuito de promover a interação de entre os discentes dos três cursos.  

 

d) Flexibilidade curricular 

 Considerada um elemento fundamental na organização dos projetos 

pedagógicos, a flexibilização curricular vem colaborar na formação do perfil 

profissional exigido atualmente pelo mundo do trabalho. 

 De acordo com Machado (1994), o processo formativo passou a exigir a 

construção e aperfeiçoamento de habilidades intelectuais gerais e fundamentais ao 

emprego de estruturas lógicas inerentes à prática técnica. 

 A flexibilidade curricular do curso de Química Industrial do IFMT Campus 

Cuiabá Bela Vista consistirá em várias ações pedagógicas, como: 

• Os estudantes poderão desenvolver, em diversos espaços práticas 

diversificadas, estágios extracurriculares, componentes curriculares que 

propiciam a ampliação de uma visão humanística, crítica e reflexiva acerca 

da sociedade, a exemplo de Relações Humanas e Responsabilidade Social e 

Meio Ambiente, além da oferta de disciplinas optativas, dentre as quais 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Desse modo, coadunado com a 

política institucional, o curso oferta diferentes cenários que possibilitam ao 

estudante construir o seu percurso formativo, na medida em que prevê 

diferentes formas de organização, de modo a propiciar melhores resultados 

de aprendizagem proporcionando ao aluno tanto acessibilidade pedagógica 

quanto atitudinal no seu processo de formação; 

• Desenvolvimento de aulas práticas em laboratórios didáticos específicos, 

explorando os conhecimentos adquiridos transversalmente em várias 

disciplinas do curso; 
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• A inclusão do Projeto Integrador, o qual objetiva incentivar no discente suas 

habilidades de trabalho em grupo, comunicação oral e escrita, resolução de 

problemas, pensamento crítico e criativo e o desenvolvimento das 

competências adquiridas em prol da sociedade; 

• Realização de visitas técnicas às indústrias de diversos segmentos, institutos 

de pesquisa e órgãos de fiscalização para promover a vivência do discente 

ao ambiente profissional com aspectos de atuação diferenciadas; 

• Realização de avaliações diversificadas como provas escritas, seminários, 

artigos científicos, relatórios técnicos, trabalhos individuais e em grupo; 

• Integração com empresas, através da execução de estágios que 

proporcionam ao discente a aquisição de conhecimentos e aperfeiçoamento 

de habilidades. 

8.1. Estrutura Curricular  

 
O curso de Química Industrial será realizado no tempo médio de 3,5 (três e meio) 

anos, com carga horária total de 2.782 horas, equivalentes a 146 créditos, 

distribuídos em 7 (sete) períodos letivos. Este período de integralização corresponde 

ao cumprimento de todas as atividades curriculares, incluindo-se o estágio 

supervisionado obrigatório e o trabalho de conclusão de curso na forma de 

monografia. A estrutura curricular é proposta visando atender aos objetivos do perfil 

profissional desejados, segundo as seguintes bases legais: 

• Parecer CNE/CES nº 1.303 de 07/12/2001, que institui as diretrizes 

curriculares nacionais para os cursos de química. 

• Resolução CNE/CES nº 2, de 18/06/2007 que dispõe sobre carga horária 

mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de 

graduação, bacharelados, na modalidade presencial. 

• Resolução CNE/CES nº 8, de 11/03/2002 que dispõe as Diretrizes 

Curriculares Nacionais específicas dos cursos de Química – modalidade 

Bacharelado, segundo a qual a organização curricular deve se dar em 

Núcleos de Conteúdos. 
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• Resolução Normativa nº 36 de 25/04/1974 do Conselho Federal de Química, 

que dá atribuições aos profissionais da química e estabelece critérios para 

concessão das mesmas.  

• Resolução Ordinária nº 1.511 de 12/12/1975 do Conselho Federal de 

Química, que complementa a Resolução Normativa nº 36. 

 

Para este curso, a estrutura curricular constitui-se de três Núcleos de Formação: 

1) Núcleo de conteúdos básicos: são os conteúdos essenciais para a formação do 

discente. Matemática, Física, Mineralogia, Desenho Técnico e Química deverão 

fazer parte desses conteúdos, além de se considerar também a formação 

humanística, o exercício da plena cidadania e, enquanto profissional, o respeito à 

vida e ao bem-estar dos cidadãos ao ofertar as disciplinas Relações Humanas e 

Responsabilidade Social e Meio Ambiente. Esse núcleo é formado por disciplinas 

obrigatórias e optativas, de natureza teórica e/ou prática conforme o Quadro 1 a 

seguir: 

 
Quadro 1. Disciplinas obrigatórias do núcleo básico. 

Disciplina 
Carga Horária 

Núcleo Categoria 
Semanal (aulas) Semestral (horas) 

Química Fundamental 1 4 68 Básico Obrigatória 

Química Fundamental 

Experimental 1 

3 51 Básico Obrigatória 

Física geral 1 5 85 Básico Obrigatória 

Física experimental 1 3 51 Básico Obrigatória 

Cálculo I 6 102 Básico Obrigatória 

Geologia e mineralogia 2 34 Básico Obrigatória 

Informática básica 2 34 Básico  Obrigatória 

Química Fundamental e 

Experimental 2 

5 85 Básico Obrigatória 

Física Geral 2 5 85 Básico Obrigatória 

Física geral experimental 2 3 51 Básico Obrigatória 

Química Orgânica 1 3 51 Básico Obrigatória 

Química Orgânica 3 51 Básico Obrigatória 
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Experimental 1 

Cálculo 2 5 85 Básico Obrigatória 

Físico-Química 1 4 68 Básico Obrigatória 

Físico-Química Experimental 1 4 68 Básico Obrigatória 

Química Orgânica 2 4 68 Básico Obrigatória 

Química Orgânica 

Experimental 2 

3 51 Básico Obrigatória 

Química Analítica Qualitativa 3 51 Básico Obrigatória 

Química Analítica Qualitativa 

Experimental 

3 51 Básico Obrigatória 

Cálculo 3 5 85 Básico Obrigatória 

Estatística e Probabilidade 2 34 Básico Obrigatória 

Química Inorgânica 4 68 Básico Obrigatória 

Físico-Química 2 4 68 Básico Obrigatória 

Físico-Química Experimental 2 4 68 Básico Obrigatória 

Química Analítica Quantitativa 3 51 Básico Obrigatória 

Química Analítica Quantitativa 

Experimental 

3 51 Básico Obrigatória 

Análise Instrumental 4 68 Básico Obrigatória 

Responsabilidade social e 

meio ambiente 

2 34 Básico Obrigatória 

Relações Humanas 1 17 Básico Obrigatória 

Desenho Técnico 4 68 Básico Obrigatória 

Total 106 1.802 - - 

 
2) Núcleo de conteúdos específicos: são os conteúdos profissionais essenciais para 

o desenvolvimento de competências e habilidades do Químico Industrial. Esse 

núcleo é formado por disciplinas obrigatórias e optativas, de natureza teórica e/ou 

prática, além do estágio supervisionado obrigatório conforme apresentado no 

Quadro 2 a seguir:  

 
Quadro 2. Disciplinas obrigatórias do núcleo específico. 

Disciplina Carga Horária Núcleo Categoria Semanal (aulas) Semestral (horas) 
Operações Unitárias 1 4 68 Específico Obrigatória 
Operações Unitárias 2 4 68 Específico Obrigatória 
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Bioquímica 3 51 Específico Obrigatória 
Higiene e Segurança 
Industrial 

2 34 Específico Obrigatória 

Economia e Organização 
Industrial 

2 34 Específico Obrigatória 

Microbiologia e Fermentação 
Industrial 

2 34 Específico Obrigatória 

Indústria de alimentos e 
bebidas 

3 51 Específico Obrigatória 

Indústria de Processos 
Siderúrgicos, Mineralogia, 
Cimento e Cerâmica 

3 51 Específico Obrigatória 

Indústria de Papel, Couro e 
Têxtil 

3 51 Específico Obrigatória 

Indústria Petroquímica, 
Sucroalcooleira e 
Biocombustíveis 

3 51 Específico Obrigatória 

Indústria de Cosméticos, 
Agroquímicos e Sanitizantes 

3 51 Específico Obrigatória 

Subtotal 32 544 - - 
Optativas 4 68 Específico Obrigatória 
TCC  4 68 Específico Obrigatória 
Total 40 680 - - 

‘ Dentre as disciplinas do núcleo específico o aluno deverá cursar pelo menos 

uma disciplina optativa direcionando, assim, a sua formação para áreas do 

conhecimento que julgar mais interessante. As disciplinas optativas serão cursadas 

a partir do primeiro período, desde que o aluno contemple os pré-requisitos 

necessários. O leque de disciplinas optativas é apresentado no Quadro 3. Os 

discentes poderão escolher entre componentes curriculares relacionados a três 

áreas: Formação Geral e Humanística, Química e Tecnologia, conforme Resolução 

Ordinária nº 1.511 de 12/12/1975 do Conselho Federal de Química. No decorrer do 

curso, novas disciplinas optativas poderão ser propostas e agregadas ao currículo, 

desde que possuam 02 (dois) ou 04 (quatro) créditos e que a ementa esteja em 

consonância com o currículo e o Projeto Pedagógico do curso. Para que sejam 

implantadas, as novas disciplinas optativas propostas deverão ser aprovadas pelo 

Colegiado do Curso.                                                                                                                                                                                                              

Quadro 3. Relação das disciplinas optativas do núcleo específico. 

Disciplina Carga Horária Núcleo Categoria 
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Semanal (aulas) Semestral (horas) 

Formação Geral e Humanística 

Língua Brasileira de Sinais 2 34 Específico Optativa 

Liderança e Gestão de 

Pessoas 

2 34 Específico Optativa 

Metodologia da Pesquisa 2 34 Específico Optativa 

Leitura e Produção de Texto 2 34 Específico Optativa 

Empreendedorismo, 

Inovação e Criatividade 

2 34 Específico Optativa 

Ética Ambiental 2 34 Específico Optativa 

Química 

Corrosão 4 68 Específico Optativa 

Projetos em Síntese 

Orgânica 

4 68 Específico Optativa 

Tópicos Especiais em 

Físico-Química 

4 68 Específico Optativa 

Tópicos Especiais em 

Química Analítica 

4 68 Específico Optativa 

Métodos Cromatográficos de 

Análise 

4 68 Específico Optativa 

Química de Polímeros 4 68 Específico Optativa 

Tecnologia 

Tecnologia Limpa 2 34 Específico Optativa 

Controle Estatístico de 

Processos 

2 34 Específico Optativa 

Processos Catalíticos 

Industriais 

4 68 Específico Optativa 

Controle e Segurança 

Alimentar 

2 34 

 

Específico Optativa 

Biotecnologia de Alimentos 2 34 Específico Optativa 

Gestão e tratamento de 

águas e efluentes 

4 68 Específico Optativa 

3) Atividades Complementares: são atividades extraclasses que visam possibilitar ao 

aluno do Curso de Graduação em Química Industrial uma complementação de sua 

formação inicial, tanto no âmbito do conhecimento de diferentes áreas de saber do 
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profissional em Química, quanto no âmbito de sua preparação ética, estética e 

humanista. Trata-se de atividades de caráter acadêmico, científico, técnico ou 

cultural escolhidas a critério do aluno, respeitando as diretrizes fixadas neste Projeto 

Pedagógico e acompanhadas pelo Colegiado do Curso de Bacharelado em Química 

Industrial. Para sua integralização curricular o aluno precisa cumprir um mínimo de 

100 horas de atividades ao longo do período em que estiver matriculado no curso.  

Secundariamente, esse núcleo visa estimular a participação do estudante em 

diversas esferas da vida universitária, passando pela representação estudantil, pela 

pesquisa, pelo ensino e extensão e pelo ensino, bem como visam fomentar o 

interesse pela articulação de sua formação intelectual com as múltiplas 

possibilidades de sua inserção nos ambientes interno e externo ao IFMT. 

Destaca-se que o percentual de carga horária e a comparação com o indicado 

pela Resolução CNE/CES 8, de 11/03/2002 que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Química estão apresentados no 

Quadro 4. Espera-se aprimorar essas metas após a implantação do curso através da 

vivência por parte dos professores e alunos, propondo modificações ao currículo 

quando julgadas pertinentes. 

 
Quadro 4. Percentual de conteúdos curriculares do curso de bacharelado em Química 
Industrial. 

Conteúdos Curriculares Carga Horária % Projeto % Diretrizes 

Núcleo de formação básica 1.802 h 63 Não especificado 

Núcleo de formação específica 
680 h 23 

Até 50% da Carga Horária 

Total do curso. 

Atividades complementares 100 h 4 Não especificado 

Projeto Integrador  100 h 4 Não especificado 

Estágio supervisionado 100 h 4 Não especificado 

Total (Mínimo) 2.782 h 100% 100% 

 

Ressalta-se que este perfil formativo está em consonância ao que prevê:  

a) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, 
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nos termos da Lei n° 9.394/96, com a redação dada pelas Leis n° 10.639/2003 e N° 

11.645/2008, e da Resolução CNE/CP n° 1/2004, fundamentada no Parecer 

CNE/CP N° 3/2004;  

b) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 

disposto no Parecer CNE/CP nº 8/2012, de 06/03/2012, que originou a Resolução 

CNE/CP n° 1, de 30/05/2012;  

c) Políticas de educação ambiental, conforme disposto na Lei N° 9.795/1999, 

no Decreto n° 4.281/2002 e na Resolução CNE/CP n° 2/2012;  

d) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

conforme disposto na Lei n° 12.764, de 27/12/2012.  

Os conteúdos dessas Diretrizes são trabalhados de duas maneiras nos 

conteúdos curriculares obrigatórios e optativos: ementas que abordam estes temas 

e/ou de modo transversal, com assuntos correlatos (sustentabilidade, relações 

humanas, relações étnico-raciais, direitos humanos, identidade culturais, 

responsabilidade sócio-ambiental) perpassando o conteúdo de diversas disciplinas 

no decorrer de toda a formação com vistas a contribuir para o desenvolvimento de 

competências e habilidades inerentes ao perfil do egresso. 

 8.2.  Matriz Curricular do Curso de Química Industrial 

 
Quadro 5. Matriz curricular do Curso de Bacharelado em Química Industrial. 

1º PERÍODO 

Código Disciplina 
CARGA HORÁRIA 

Pré-requisitos Núcleo Semanal 
(aulas) 

Semestral 
(horas) 

1Q Química Fundamental 1 4 68 Não há Básico 

2Q Química Fundamental 
Experimental 1 3 51 Não há Básico 

3Q Física geral 1 5 85 Não há Básico 
4Q Física experimental 1 3 51 Não há Básico 
5Q Cálculo I 6 102 Não há Básico 
6Q Informática Básica 2 34 Não há Básico 

Subtotal 23 391 - - 
Total do curso 23 391 - - 

2º PERÍODO 

Código Disciplina 
CARGA HORÁRIA 

Pré-requisitos Núcleo Semanal 
(aulas) 

Semestral 
(horas) 
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7Q Física Geral 2 5 85 3Q Básico 
8Q Física Experimental 2 3 51 3Q Básico 
9Q Química Orgânica 1 3 51 1Q Básico 

10Q Química Orgânica 
Experimental 1 3 51 1Q Básico 

11Q Cálculo 2 5 85 5Q Básico 

12Q Química Fundamental e 
Experimental 2 5 85 1Q Básico 

Subtotal 24 408 - - 
Total do curso 47 799 - - 

3º PERÍODO 

Código Disciplina 
CARGA HORÁRIA 

Pré-requisitos Núcleo Semanal 
(aulas) 

Semestral 
(horas) 

13Q Físico-Química 1 4 68 5Q Básico 

14Q Físico-Química 
Experimental 1 4 68 5Q Básico 

15Q Química Orgânica 2 4 68 9Q Básico 

16Q Química Orgânica 
Experimental 2 3 51 9Q Básico 

17Q Desenho Técnico 4 68 Não há Básico 
18Q Cálculo 3 5 85 11Q Básico 

Subtotal 24 408 - - 
Total do curso 71 1.207 - - 

4º PERÍODO 

Código Disciplina 
CARGA HORÁRIA 

Pré-requisitos Núcleo Semanal 
(aulas) 

Semestral 
(horas) 

19Q Relações Humanas 1 17 Não há Básico 
20Q Química Inorgânica 4 68 12Q Básico 
21Q Físico-Química 2 4 68 13Q Básico 

22Q Físico-Química 
Experimental 2 4 68 13Q Básico 

23Q Química Analítica 
Qualitativa 3 51 12Q Básico 

24Q Química Analítica 
Qualitativa Experimental 3 51 12Q Básico 

25Q Operações Unitárias 1 4 68 11Q, 12Q Específico 
Subtotal 23 391 - - 

Total do curso 94 1.598 - - 
5º PERÍODO 

Código Disciplina 
CARGA HORÁRIA 

Pré-requisitos Núcleo Semanal 
(aulas) 

Semestral 
(horas) 

26Q Operações Unitárias 2 4 68 25Q Específico 
27Q Estatística e Probabilidade 2 34 5Q Básico 

28Q Higiene e Segurança 
Industrial 2 34 Não há Específico 

29Q Bioquímica 3 51 9Q Específico 
30Q Análise Instrumental 4 68 23Q Básico 

31Q Química Analítica 
Quantitativa 3 51 23Q Básico 

32Q Química Analítica 3 51 23Q Básico 
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Quantitativa Experimental 
33Q Optativa 1 2 34 - Específico 

Subtotal 23 391 - - 
Total do curso 117 1.989 - - 

6º PERÍODO 

Código Disciplina 
CARGA HORÁRIA 

Pré-requisitos Núcleo Semanal 
(aulas) 

Semestral 
(horas) 

34Q Geologia e mineralogia 2 34 Não há Básico 

35Q Microbiologia e 
Fermentação Industrial 2 34 26Q, 29Q Específico 

36Q Indústria de alimentos e 
bebidas 3 51 26Q Específico 

37Q Indústria de Papel, Couro e 
Têxtil 3 51 26Q Específico 

38Q Responsabilidade social e 
meio ambiente 2 34 Não há Básico 

39Q Economia e Organização 
Industrial 2 34 Não há Específico 

40Q Optativa 2 2 34 - Específico 
41Q TCC 1 2 34 Não há Específico 

Subtotal 18 306 - - 
Total do curso 135 2.295 - - 

7º PERÍODO 

Código Disciplina 
CARGA HORÁRIA 

Pré-requisitos Núcleo Semanal 
(aulas) 

Semestral 
(horas) 

42Q 
Indústria de Processos 
Siderúrgicos, Mineralogia, 
Cimento e Cerâmica 

3 51 26Q, 34Q Específico 

43Q 
Indústria Petroquímica, 
Sucroalcooleira e 
Biocombustíveis 

3 51 26Q Específico 

44Q 
Indústria de Cosméticos, 
Agroquímicos e 
Sanitizantes 

3 51 26Q Específico 

45Q TCC 2 2 34 41Q  Específico 
Subtotal 11 187 - - 

Total do curso 146 2.482 - - 

 CARGA HORÁRIA 
TOTAL % 

Núcleo de Formação Básico Disciplinas Obrigatórias 1.802 65 

Núcleo de Formação Específico 
Disciplinas Obrigatórias 544 19 
Disciplinas Optativas 68 2 
TCC 68 2 

Atividades Complementares 100 4 
Projeto Integrador  100 4 

Estágio Supervisionado 100 4 
Total 2.782 100 

 8.3.  Critérios das Disciplinas Optativas 
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 As disciplinas optativas serão ofertadas durante o processo formativo com o 

intuito de proporcionar ao discente a possibilidade de diversificação, 

complementação e atualização da formação acadêmica e profissional, numa 

perspectiva interdisciplinar de enriquecimento da construção do conhecimento em 

temas do seu interesse. É parte integrante da matriz curricular para efeito de 

conclusão de curso e divide-se em três áreas: formação geral e humanística, 

química e tecnologia.  

Tais disciplinas são necessárias para as atribuições profissionais do Currículo 

de Química Industrial e portanto, o discente terá que cursar um mínimo de 68 horas 

(4 créditos) na área de formação geral e humanística, na área tecnológica e/ou na 

área de Química. Para a integralização do curso, será computada a carga horária 

total das disciplinas optativas e não o número de disciplinas cursadas, podendo 

assim, cursar no mínimo uma disciplina de 4 créditos.  

Os discentes exercitarão o direito de escolha, dentro de uma lista 

previamente estipulada pela Coordenação de Curso. Apesar das disciplinas 

optativas estarem vinculadas a um determinado semestre da grade curricular, 

haverá a flexibilidade de cursar em outros períodos, desde que o discente já tenha 

cumprido o pré-requisito exigido por tal. Fica vedada somente aos discentes do 

primeiro semestre do curso a matrícula nas disciplinas optativas. 

 Os discentes que desejarem cursar disciplinas optativas que 

extrapolem a carga horária mínima exigida pelo currículo, poderá solicitar o registro 

da(s) disciplina(s) como “Atividades Complementares”. 

O elenco das disciplinas optativas que será ofertado está listado no Quadro 6 

a seguir: 
 
Quadro 6.  Disciplinas optativas. 

Código Disciplina 

Carga Horária 

Núcleo Categoria Semanal 
(aulas) 

Semestral 
(horas) 

 Formação Geral e Humanística 

1Q.O Língua Brasileira de Sinais 2 34 Específico Optativa 

2Q.O Liderança e Gestão de Pessoas 2 34 Específico Optativa 
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3Q.O Metodologia da Pesquisa 2 34 Específico Optativa 

4Q.O Leitura e Produção de Texto 2 34 Específico Optativa 

5Q.O Empreendedorismo, Inovação e 

Criatividade 

2 34 Específico Optativa 

6Q.O Ética Ambiental 2 34 Específico Optativa 

 Química 

7Q.O Corrosão 4 68 Específico Optativa 

8Q.O Projetos em Síntese Orgânica 4 68 Específico Optativa 

9Q.O Tópicos Especiais em Físico-Química 4 68 Específico Optativa 

10Q.O Tópicos Especiais em Química 

Analítica 

4 68 Específico Optativa 

11Q.O Química de Polímeros 4 68 Específico Optativa 

 Tecnologia 

12Q.O Tecnologia Limpa 2 34 Específico Optativa 

13Q.O Controle Estatístico de Processos 2 34 Específico Optativa 

14Q.O Processos Catalíticos Industriais 4 68 Específico Optativa 

15Q.O Controle e Segurança Alimentar 2 34 

 

Específico Optativa 

16Q.O Biotecnologia  2 34 Específico Optativa 

17Q.O Gestão e Tratamento de Águas e 

Efluentes 

4 68 Específico Optativa 
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8.4.  Fluxograma do Curso 
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8.5. Equivalência de Matrizes 

 
Entende-se por equivalência de disciplinas, o reconhecimento de igual ou 

semelhante valor formativo entre componentes curriculares ofertados por diferentes 

Cursos Superiores. Assim, visando o aumento da mobilidade e fluidez dos alunos 

nos cursos, oportunizando, inclusive, que os discentes reprovados em algum 

componente curricular possam cursar o mesmo em outros cursos, em horários 

alternativos, foi elaborada a Tabela de Equivalência de Disciplinas entre o curso de 

bacharelado de Química Industrial e os Cursos Superiores ofertados no Campus 

Cuiabá Bela Vista - Tecnologia em Gestão Ambiental e Engenharia de Alimentos -

conforme conta no Anexo 8.  

Em relação à matrícula, a mesma será ofertada segundo os critérios: 

• ter cursado o primeiro semestre; 

• não haver conflito de horário com outros componentes curriculares; 

• satisfazer as exigências de pré-requisitos, quando houver; 

• priorizar os estudantes regulares do curso e do semestre para matrícula como 

equivalente, somente as vagas que sobrarem na disciplina. 

8.6.  Ementário das Disciplinas Obrigatórias 

8.6.1.  Ementas do 1º Semestre 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 1Q Disciplina: Química Fundamental 1 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 68 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 68 C.H. Total: 
Aulas: 80 

Horas: 68 

Semestre: 1º Modalidade: Presencial Pré-requisito: Não se aplica 
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EMENTA 

Propriedades da matéria. Evolução dos modelos atômicos. Modelo atômico atual. Estrutura atômica e 

periodicidade química. Ligações químicas. Estrutura molecular. Interações intermoleculares. Solubilidade. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Fornecer ao aluno a fundamentação teórica necessária para a compreensão dos conceitos, leis e princípios da 

química. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Introdução ao estudo da Matéria: ocorrência da matéria na natureza; estados físicos da matéria; 

classificação da matéria: substâncias puras e misturas. 

2) Estrutura Atômica: breve desenvolvimento histórico dos modelos atômicos; Modelo de Rutherford; Modelo de 

Bohr; a mudança paradigmática do modelo atômico clássico para a Mecânica Quântica (dualidade onda-

partícula, Princípio da Incerteza de Heisenberg, Função de onda e Equação de Schrödinger; números 

Quânticos; formas dos Orbitais Atômicos; configuração eletrônica dos átomos e íons (Regra de Hund e 

Princípio da Exclusão de Pauli)). 

3) Tabela Periódica: disposição dos elementos na Tabela Periódica (grupos e períodos); metais x não Metais; 
propriedades macroscópicas; propriedades periódicas: tamanho do átomo, energia de ionização, afinidade 

eletrônica, eletronegatividade, caráter metálico; a combinação entre os elementos químicos; regra do Octeto; 

símbolo de Lewis; poder de combinação dos elementos; valência e covalência; expansão da camada de 

valência.  

4) Substâncias, modelos de ligação, estrutura interna e propriedades: substâncias iônicas; características das 

substâncias iônicas e modelo de ligação; estabilidade das substâncias iônicas: noções básicas sobre o ciclo de 

Born-Haber e conceito da energia de rede; noções básicas sobre estruturas cristalinas mais comuns e relação 

entre número de coordenação e tamanho dos íons; interações iônicas e propriedades dos compostos iônicos; 

substâncias covalentes e moleculares; características das substâncias covalentes e moleculares e modelo de 

ligação covalente; energias envolvidas na formação da ligação covalente; Teoria da Ligação de Valência (TLV) 

e ligação vs tamanho do átomo; estrutura de Lewis; força da ligação covalente (energia de ligação); Geometria 

Molecular: VSEPR e Hibridização; polaridade das moléculas; interações intermoleculares e propriedades dos 

compostos moleculares; sólidos covalentes vs compostos moleculares.  

5) Forças químicas e tipos de sólidos: sólidos iônicos, covalentes, moleculares e metálicos; solubilidade das 

substâncias iônicas, covalentes, moleculares e metálicos. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3 ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2006. 

MAHAN, B. M.; MYERS, R. J. Química, um curso universitário. 4 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1995. 

RUSSEL, J. B. Química geral. 2 ed. São Paulo: Makron Books, v. 1, 2008.  

RUSSEL, J. B. Química geral. 2 ed. São Paulo: Makron Books, v. 2, 1994. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 
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KOTZ, J. C.; TREICHEL Jr., P. Química geral 1 e reações químicas. 5 ed. Rio de Janeiro: Cengage Learning, v. 

1, 2009.  

KOTZ, J. C.; TREICHEL Jr., P. Química geral 2 e reações químicas. 5 ed. Rio de Janeiro: Cengage Learning, v. 

1, 2009. 

BRADY, J. E.; HUMISTON, G. E. Química Geral. 2 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2016. 

BRADY, J. E.; HUMISTON, G. E. Química Geral. 2 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 2, 1986. 
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IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 2Q Disciplina: Química Fundamental Experimental 1 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 0 C.H. Prática: 51 C.H. Total: 51 C.H. Total: 
Aulas: 60 

Horas: 51 

Semestre: 1º Modalidade: Presencial  Pré-requisito: Não se aplica 

EMENTA 

Propriedades de substâncias sólidas, líquidas e gasosas; propriedades das soluções. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Ao final do curso, os alunos deverão ter desenvolvido: 

• hábito de trabalhar em equipe através da solidariedade e colaboração com o docente da disciplina e 

com os colegas; 

• conduta que leve em conta sua segurança em laboratório e de seus colegas; 

• postura que leve em conta a conservação da vidraria, reativos e equipamentos utilizados em laboratório 

bem como o uso racional de reagentes; 

• compreensão das técnicas básicas de laboratório, incluindo determinação de propriedades físico-

químicas, separação de misturas, purificação e uso e conservação de equipamentos de laboratório. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Segurança em laboratório de química. 

2) Equipamentos básicos de laboratório: finalidades e técnicas de utilização. 

3) Levantamento e análise de dados experimentais: apresentação de resultados e algarismos significativos.  

4) Transformações físicas e químicas da matéria.  

5) Substâncias puras (elementos e compostos) e misturas: identificação, caracterização e separação: ponto 

de fusão; ponto de ebulição; densidade; destilações simples e a vácuo; extração líquido-líquido; filtrações 
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simples e a vácuo; recristalização. 

6) Ligações e propriedades físicas dos elementos e compostos da tabela periódica.  

7) Reatividade química dos elementos da tabela periódica.  

8) Soluções: solubilidade de compostos sólidos (iônicos e moleculares) em solventes polares e apolares; 

solubilidade de líquidos (miscibilidade); curva de solubilidade de compostos sólidos. 

9) Elaboração de proposta e metodologia para investigação em assunto de seu interesse. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3 ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2006. 

CIENFUEGOS, F. Segurança no laboratório. 1 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2001. 

KOTZ, J. C.; TREICHEL Jr., P. Química geral 1 e reações químicas. 5 ed. Rio de Janeiro: Cengage Learning, v. 

1, 2009.  

KOTZ, J. C.; TREICHEL Jr., P. Química geral 2 e reações químicas. 5 ed. Rio de Janeiro: Cengage Learning, v. 

1, 2009. 

SILVA, R. R. et al. Introdução à Química experimental. 2 ed. São Paulo: Editora MacGraw-Hill, 1990.. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

BRADY, J. E.; HUMISTON, G.E. Química geral. Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2016. 

BROWN, T. L. et al. Química: a ciência central. 9 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
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PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 3Q Disciplina: Física Geral 1 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 85 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 85 C.H. Total: 
Aulas: 100 

Horas: 85 

Semestre: 1º Modalidade: Presencial Pré-requisito: Não se aplica 

EMENTA 

Introdução: Grandezas Físicas, Representação Vetorial, Sistemas de Unidades. Movimento retilíneo. Movimento 

em duas e três dimensões. Força e Movimento. Energia cinética e trabalho. Energia Potencial e conservação da 

energia. Centro de massa e Momento Linear. Colisões. Dinâmica da Rotação I. Dinâmica da Rotação II. 
Gravitação. Hidrostática e hidrodinâmica.  

OBJETIVOS DA EMENTA 
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Conceituar as Leis e os métodos da Física Geral e empregá-los na resolução de problemas da mecânica 

clássica. A disciplina também visa fornecer ao aluno noções de Gravitação e Mecânica dos Fluidos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Introdução: grandezas físicas, representação vetorial e sistemas de unidades: medidas físicas e padrões de 

medida; vetores, soma de vetores; produtos escalar e vetorial. 

2) Movimento e dinâmica da partícula: movimento em uma dimensão; vetores posição, velocidade e aceleração; 

movimento em um plano e movimento circular; força e massa; Leis de Newton; exemplos de aplicações estáticas 

e dinâmicas. 

3) Trabalho e energia: trabalho e teorema do trabalho-energia; energia cinética; forças conservativas e não-

conservativas; conservação da energia. 

4) Momento linear: centro de massa e movimento do centro de massa; teorema do impulso-momento para uma 

partícula e para um sistema; conservação do momento. 

5) Cinemática, dinâmica das rotações e equilíbrio estático: cinemática rotacional; analogias com a cinemática de 

translação; grandezas vetoriais na rotação; torque e dinâmica rotacional; momento angular e momento de inércia; 

exemplos de equilíbrio estático de corpos rígidos; conservação do momento angular e precessão. 

6) Gravitação: lei de Newton da gravitação; leis de Kepler. 

7) Estática e dinâmica de fluidos: princípios fundamentais da hidrostática; equações da Continuidade e de 

Bernoulli; viscosidade. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

HALLIDAY, D. et al. Fundamentos da Física: mecânica. 10 ed. Rio de Janeiro: LTC, v.1, 2016.  

HALLIDAY, D. et al. Fundamentos da Física: gravitação, ondas e termodinâmica. 10 ed. Rio de Janeiro: LTC, 

v.2, 2016.  

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, 
termodinâmica. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2009. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica 1: mecânica. 5 ed. São Paulo: Edgard Blucher, v. 1, 2002. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica 2: fluidos, oscilações e ondas, calor. 5 ed. São Paulo: Edgard 

Blucher, v. 2, 2014. 
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Código: 4Q Disciplina: Física Experimental 1 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 0 C.H. Prática: 51 C.H. Total: 51 C.H. Total: 
Aulas: 60 

Horas: 51 

Semestre: 1º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: Não se aplica 

EMENTA 

Gráficos e instrumentos de medida; Cinemática; Estática; Dinâmica. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Empregar o método científico experimental a fim de: 

• Constatar em laboratório a veracidade das leis físicas com o recomendável senso crítico para justificar 

as possíveis discrepâncias entre a teoria e a prática. 

• Sugerir formulações teóricas a partir dos resultados experimentais 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Aplicabilidade dos gráficos  

2) Cinemática: movimento retilíneo uniforme; estudo de um movimento variado; movimento de um corpo em 

queda; movimento de um projétil; movimento circular uniforme 

3) Estática: equilíbrio de uma partícula; equilíbrio de corpos 

4) Dinâmica: leis de Newton; Máquina de Atwood; força de atrito; estudo de molas; conservação da energia 

mecânica; conservação do momento linear; pêndulo balístico; colisão em uma e em duas dimensões; momento 

de inércia; dinâmica de rotação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

HALLIDAY, D. et al. Fundamentos da Física: mecânica. 10 ed. Rio de Janeiro: LTC, v.1, 2016.  

HALLIDAY, D. et al. Fundamentos da Física: gravitação, ondas e termodinâmica. 10 ed. Rio de Janeiro: LTC, 

v.2, 2016.  

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas, 
termodinâmica. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2009. 

EMETERIO, D.; ALVES, M. R. Práticas de física para engenharias. 1 ed. São Paulo: Átomo, 2008. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. Física Básica: Mecânica. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica 1: mecânica. 5 ed. São Paulo: Edgard Blucher, v. 1, 2002. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica 2: fluidos, oscilações e ondas, calor. 5 ed. São Paulo: Edgard 

Blucher, v. 2, 2014. 
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 TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 5Q Disciplina: Cálculo I 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 102 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 102 C.H. Total: 
Aulas: 120 

Horas: 102 

Semestre: 1º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: Não se aplica 

EMENTA 

Pré-cálculo. Conjuntos Numéricos. Funções reais de uma variável real. Limites e Continuidade. A Derivada, 

gráficos e aplicações. Tópicos em Diferenciação.  

OBJETIVOS DA EMENTA 

Fazer um estudo de funções de uma variável, introduzindo de modo intuitivo, o conceito de limite e 

continuidade. Operacionalizar a técnica de derivação parcial de funções exponenciais e logarítmicas.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Pré-cálculo: conjuntos numéricos; porcentagem; razão; fração; radiciação potenciação; regra de três simples; 

regra de três compostas; produtos notáveis; fatoração; operações aritméticas; geometria (área e volume); 

funções lineares; funções quadráticas; funções modulares; funções exponenciais e logarítmicas;  funções 

trigonométricas e aplicações. 

2) Conjuntos numéricos: conjunto e álgebra de conjuntos; o método dedutivo (introdução);o corpo totalmente 

ordenado dos números reais e suas partes N, Z e Q; subconjuntos limitados e ilimitados, intervalos de R; 

supremo e ínfimo; valor absoluto e desigualdades. 

3) Funções reais de uma variável real: conceito de função e funções numéricas; operações com funções 

numéricas; funções pares, ímpares e periódicas; funções limitadas; funções monótonas; funções inversíveis; 

definição de seqüência numérica. 

4) Limite e continuidade: definição e propriedades de limite; teorema do confronto; limites fundamentais; limites 

envolvendo infinito; assíntotas; continuidade de funções reais; teorema do valor intermediário. 

5) Derivada: reta tangente; definição da derivada; regras básicas de derivação; derivada das funções 

elementares; regra da cadeia; derivada das funções implícitas; derivada da função inversa; derivadas de ordem 

superior; taxas de variação; diferencial e aplicações; teorema do valor intermediário, de Rolle e do valor médio; 

crescimento e decrescimento de uma função; concavidade e pontos de inflexão; problemas de maximização e 

minimização; formas indeterminadas - Regras de L'Hospital.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 
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ANTON, H. et al. Cálculo - Volume I - 10.ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

LEITHOLD, L. O. Cálculo com geometria analítica. 3 ed. São Paulo: Harbra, v. 1, 1994.  

ADAMI, A. M. et al. Pré-cálculo. 1 ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A. 6 ed. São Paulo: Makron Books, 2006. 

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, v. 1 e 2, 2015. 
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BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 6Q Disciplina: Informática Básica 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 6 C.H. Prática: 28 C.H. Total: 34 C.H. Total: 
Aulas: 40 

Horas: 34 

Semestre: 1º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: Não se aplica 

EMENTA 

Tecnologia da comunicação e da informação; hardware e software; sistemas operacionais; internet; softwares 

utilitários; software de apresentação; processador de texto e planilha eletrônica. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Identificar os componentes básicos de um computador: entrada, processamento, saída e armazenamento; 

Identificar os tipos de software que estão disponíveis para aplicação no campo profissional; Operar softwares 

utilitários; Operar softwares aplicativos; Utilizar corretamente o vocabulário técnico e termos e de definições. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) História do computador: origem, evolução, organização, lógica; 2) componentes básicos do computador: 

CPU, memórias, dispositivos de I/O, periféricos, sistemas operacionais, sistemas aplicativos; 3) editores de texto 

e planilhas eletrônicas: 4) editores e planilhas para plataforma Windows e Linux; internet: origem, evolução, 

navegadores; ferramentas de busca; vocabulário técnico da área de Informática. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

MANZANO, A. L.  Estudo dirigido de informática básica. 7. ed. São Paulo: Érica, 2007. 

MARÇULA, M.; BENINI, P. A. F. Informática, Conceitos e Aplicações. 3. ed.: Érica, 2007 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

MANZANO, M. I. N. G.; MANZANO, A. L. N. G. Estudo Dirigido de Microsoft Word 2013. 1. ed.: Érica, 2013. 

 

 
CONSEPE Resolução nº 18 de 02/09/2020 

CONSUP Resolução nº 080 de 26/11/2020 



 
 

8.6.2.  Ementas do 2º Semestre 
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PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 7Q Disciplina: Física Geral 2 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 85 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 85 C.H. Total: 
Aulas: 100 

Horas: 85 

Semestre: 2º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 3Q 

EMENTA 

A carga elétrica e a Lei de Coulomb. Campo elétrico. Lei de Gauss. Capacitância. Corrente e resistência. 

Capacitor. Resistor. Energia potencial e potencial elétrico. Força magnética. Torque sobre uma espira de 

corrente. Lei de Ampere. Lei de Faraday. Campo elétrico. Força eletromotriz. Circuito elétrico. Campo 

magnético. Corrente alternada. Equações de Maxwell. Ondas eletromagnéticas. Ótica geométrica. Ótica física: 

interferência e difração.  

OBJETIVOS DA EMENTA 

Fornecer ao aluno os conceitos fundamentais da eletricidade e do magnetismo. Trabalhar com o aluno os 

conceitos da teoria eletromagnética e das ondas eletromagnéticas. Discutir o funcionamento de equipamentos 

como o microscópico e o espectrômetro utilizando conceitos de ótica geométrica. Apresentar ao aluno os 

fenômenos de interferência e difração da luz. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1) Carga e matéria: carga elétrica; condutores e isolantes; indução eletrostática; lei de Coulomb; 

2) O campo elétrico: definição; linhas do campo elétrico; dipolos elétricos em campos elétricos; cálculo do 

campo elétrico com a lei de Coulomb. 

3) Lei de Gauss: a Lei de Gauss; cálculo do campo elétrico com a Lei de Gauss - distribuições superficiais de 

carga; Cálculo do campo elétrico com a Lei de Gauss - distribuições volumétricas de carga. 

4) Potencial Elétrico: potencial elétrico e diferença de potencial; potencial de um sistema de cargas 

puntiformes; energia potencial eletrostática. 

5) Capacitores e dielétricos: o capacitor de placas paralelas; capacitor cilíndrico; armazenamento de energia 

elétrica e combinações de capacitores. 

6) Corrente e resistência: corrente e movimento de cargas; Lei de Ohm; modelo microscópico da condução; 

associação de resistores.  

7) Circuitos de corrente contínua:  regras de Kirchoff; circuitos com várias malhas; circuitos RC.  

7.4. Amperímetros, Voltímetros e Ohmímetros  

8) Campo Magnético e suas fontes: a força exercida por um campo magnético; torques sobre espiras com 

correntes e sobre ímãs; o campo magnético de cargas puntiformes em movimento; Lei de Biot-Savart.  

9) Lei de Ampere  

10) Lei de Faraday: fluxo magnético; força eletromotriz induzida; Lei de Faraday; Lei de Lenz; geradores e 

motores; indutância; circuitos LR. 

11) Ondas eletromagnéticas: descrição de uma onda eletromagnética; transporte de energia e o vetor de 

Poynting; pressão da radiação; polarização, reflexão e refração.  

12) Ótica geométrica: propagação retilínea da luz; reflexão e refração; princípio de Fermat; reflexão total; 

espelho plano; espelho esférico; superfície refratora esférica; lentes delgadas; instrumentos óticos. 

13) Interferência: a luz como uma onda; o experimento de Young; coerência; intensidade das franjas de 

interferência; interferência em filmes finos; o interferômetro de Michelson. 

14) Difração: difração e a teoria ondulatória da luz; difração por uma fenda; determinação da intensidade da 

luz difratada por uma fenda; difração por uma abertura circular; difração por duas fendas; redes de difração. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

HALLIDAY, D. et al. Fundamentos da física: da física: eletromagnetismo. 10 ed. Rio de Janeiro: LTC, v. 3, 

2016.  

HALLIDAY, D. et al. Fundamentos da física: óptica e física moderna. 10 ed. Rio de Janeiro: LTC, v. 4, 2016.  

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: eletricidade, magnetismo e óptica. 10 ed. 

LTC, v. 2, 2015. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica 3: eletromagnetismo. 2 ed. São Paulo: Edgard Blucher, v. 3, 

1997. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica 4: Ótica, Relatividade e Física Quântica. 2 ed. São Paulo: 

Edgard Blucher, v. 4, 2014. 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 8Q Disciplina: Física Experimental 2 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 0 C.H. Prática: 51 C.H. Total: 51 C.H. Total: 
Aulas: 60 

Horas: 51 

Semestre: 2º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 3Q 

EMENTA 

O Multiteste; medidas elétricas; carga e matéria; o campo elétrico; Indução eletrostática; potencial elétrico; 

capacitores e dielétricos; o campo magnético; Lei de Ohm e ponte de Wheatstone; F.E.M. e resistência interna de 

uma fonte; campos magnéticos produzidos por corrente; Interações eletromagnéticas. oscilações; ondas em 

meios elásticos; óptica física; interferência; difração; polarização. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Dar suporte e embasamento para a Física Geral 2 e estudos posteriores de disciplinas correlatas. Empregar o 

método científico experimental a fim de constatar em laboratório a veracidade das leis físicas com o 

recomendável senso crítico para justificar as possíveis discrepâncias entre a teoria e a prática, sugerir 

formulações teóricas novas a partir dos resultados experimentais 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) O multiteste: multímetro como Ohmímetro – exemplos; multímetro como amperímetro – exemplos; multímetro 

como voltímetro - exemplos 

2) Medidas elétricas: circuitos elétricos; medidas de resistências, correntes e tensão nos elementos deste 

circuito. 

3) Carga e matéria: carga e matéria; eletrização por atrito, contato e indução; condutores e isolantes; gerador 

eletrostático. 

4) O campo elétrico: campo elétrico; linha de força do campo elétrico; campo uniforme; relação entre campo 

elétrico e a distância; ação de um campo elétrico sobre um condutor isolado; separação de cargas induzidas. 

5) Indução eletrostática: carga no interior de um condutor; poder das pontas; indução eletrostática. 

6) Potencial elétrico: campo elétrico uniforme e conservatividade de campos eletrostáticos; superfícies 

equipotenciais e campo elétrico de várias distribuições de cargas. 

7) Capacitores e dielétricos: descarga de um capacitor; curva característica de descarga de um capacitor 

características de um circuito RC através do osciloscópio; as experiências de Faraday; 
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Verificação experimental de um problema teórico 

8) O campo magnético: experiência de Oersted; espectro magnético; ação magnética sobre uma corrente 

elétrica; torque sobre uma espira de corrente. 

9) Lei de Ohm e ponte de Wheatstone: potencial elétrico e corrente elétrica num resistor; variação do potencial 

em função da corrente num resistor; ponte de Wheatstone. 

10) F.E.M. e resistência interna de uma fonte: F.E.M. e D.D.P.; resistência interna de fontes; curvas características 

(Vxi) de fontes e receptores 

11) Campos magnéticos produzidos por correntes: campo magnético de uma corrente e de imãs; determinação 

do campo magnético produzido por um imã; galvanômetro das Tangentes. 

12) Interações Eletromagnéticas: campo magnético de uma bobina; ação de uma bobina sobre radiação 

eletrônica; ação entre bobinas; relação entre campo magnético e número de espiras; ação de um solenóide sobre 

o ferro. 

13) Movimento oscilatório 

14) Ressonância e cordas vibrantes 

15) Raios laser 

16) Máximos e mínimos de interferência 

17) Difração em fenda única 

18) Difração em fenda dupla 

19) Redes de difração 

20) Polarização 

21) Intensidade na difração em fenda única 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

HALLIDAY, D. et al. Fundamentos da física: da física: eletromagnetismo. 10 ed. Rio de Janeiro: LTC, v. 3, 

2016.  

HALLIDAY, D. et al. Fundamentos da física: óptica e física moderna. 10 ed. Rio de Janeiro: LTC, v. 4, 2016.  

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: eletricidade, magnetismo e óptica. 10 ed. 

LTC, v. 2, 2015. 

EMETERIO, D.; ALVES, M. R. Práticas de física para engenharias. 1 ed. São Paulo: Átomo, 2008. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica 3: eletromagnetismo. 2 ed. São Paulo: Edgard Blucher, v. 3, 

1997. 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica 4: Ótica, Relatividade e Física Quântica. 2 ed. São Paulo: 

Edgard Blucher, v. 4, 2014. 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 9Q Disciplina: Química Orgânica 1 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 51 C.H. Prática: 51 C.H. Total: 51 C.H. Total: 
Aulas: 60 

Horas: 51 

Semestre: 2º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 1Q 

EMENTA 

Introdução à Química Orgânica: aspectos históricos e ligações químicas. Compostos formados de carbono: 

nomenclatura dos grupos funcionais e forças intermoleculares. Mecanismos de reações orgânicas: energia de 

ativação, estado de transição, efeito dos catalisadores, estabilidade do estado de transição, acidez e basicidade 

de compostos orgânicos. Alcanos: nomenclatura, análise conformacional. Estereoquímica de compostos 

orgânicos. Reações de adição eletrofílica de alcenos e alcinos, reações de compostos aromáticos e reações 

radicalares. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de: 

• Situar a química orgânica no cotidiano;  

• Aplicar as regras oficiais de nomenclatura, nomear estruturas das moléculas orgânicas básicas;  

• Correlacionar as estruturas das moléculas orgânicas com suas propriedades físico-químicas;  

• Relacionar as estruturas dos alcanos, alcenos, alcinos e compostos aromáticos com as suas reatividades 

químicas, enfatizando os mecanismos de reações, fatores cinéticos e termodinâmicos que as governam. 
Ministrar ao aluno conhecimentos sobre nomenclatura, estrutura conformacional e espacial. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Estudo do átomo de carbono e funções orgânicas: o átomo de carbono (distribuição eletrônica, hibridizações, 

formato dos orbitais e cadeias carbônicas); estrutura, nomenclatura e propriedades físicas das funções 

orgânicas: hidrocarbonetos (alcanos, alcenos, alcinos e aromáticos); funções orgânicas oxigenadas (álcoois, 

éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e anidridos de ácidos); funções orgânicas nitrogenadas 

(aminas, amidas, nitrilas); derivados halogenados (haletos de alquila, alquenila, arila e acila); propriedades 
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físicas: forças intermoleculares, ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade. 

2) Análise conformacional e isomeria espacial: análise conformacional: alcanos, cicloalcanos, ciclohexanos 

substituídos (hidrogênios axiais e equatoriais); isomeria espacial: geométrica: Isomeria cis-trans de cicloalcanos 

e alcenos, nomenclatura Z e E de alcenos; óptica: quiralidade, enantiômeros (nomenclatura R e S), 

diastereoisômeros. 

3) Mecanismos de reações orgânicas: energia de ativação; estado de transição; efeito dos catalisadores; 

estabilidade do estado de transição; acidez e basicidade de compostos orgânicos; intermediários de reações 

orgânicas (definição, nomenclatura, estrutura, estabilidade e propriedades químicas de carbânions, carbenos. 

Carbocátions e radicais livres). 

4) Reações de adição eletrofílica a alcenos e alcinos: adição de haletos de hidrogênio (HX); adição de haletos de 

hidrogênio (HX) via radicais livres; reação de halogenação (síntese de haloidrinas; hidratação de alcenos e 

alcinos; hidrogenação; hidroboração); reações de oxidação (ozonólize, epoxidação, hidroxilação e clivagem 

oxidativa. 

5) Reações dos compostos aromáticos: aromaticidade; compostos heteroaromáticos; halogenação; nitração; 

sulfonação; reação de alquilação de Friedel-Crafts; reação de acilação de Friedel-Crafts; orientação e efeito do 

substituinte; reações de redução: hidrogenação e reação de Birch; reações na cadeia lateral. 

6) Reações radicalares: reação de combustão; reações de craqueamento; halogenação (reatividade e 

orientação; estabilidade dos radicais livres). 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B.; Química Orgânica. 10 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2015. 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B.; Química Orgânica. 10 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 2, 2013. 

MCMURRY, J.; Química Orgânica. 7 ed. São Paulo: Cengage Learning, combo, 2011. 

BOTH, L. Glossário de Química Orgânica (A a C). 1 ed., Curitiba: CRV, v, 1, 2016. 

BOTH, L. Glossário de Química Orgânica (D a L). 1 ed., Curitiba: CRV, v, 2, 2016. 

BOTH, L. Glossário de Química Orgânica (M a Z). 1 ed., Curitiba: CRV, v, 3, 2016. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

ALLINGER, N. et al. Química Orgânica. 2 ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 1978. 

BRUICE, P. Y.; Química Orgânica. 4 ed., São Paulo: Pearson - Prentice Hall, v. 1 e 2, 2006. 
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Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 0 C.H. Prática: 51 C.H. Total: 51 C.H. Total: 
Aulas: 60 

Horas: 51 

Semestre: 2º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 1Q  

EMENTA 

Normas de segurança básica no laboratório de química orgânica; métodos básicos de determinação das 

propriedades físico-químicos de compostos orgânicos; métodos básicos de separação e purificação de 

compostos orgânicos; Preparação de compostos orgânicos típicos das principais funções orgânicas; identificação 

dos principais grupos funcionais através de reações químicas específicas; identificação dos principais grupos 

funcionais através de reações químicas específicas; análise, interpretação e apresentação dos resultados obtidos 

em laboratório. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Ao final do curso experimental, o aluno deverá, aplicando conceitos teóricos e práticos fundamentais da química 

orgânica, ser capaz de: 

• definir e aplicar as principais técnicas analíticas de separação e purificação usadas em química orgânica; 

• sintetizar compostos orgânicos simples e representativos das principais funções orgânicas; determinar as 

principais propriedades físico-químicas de um composto orgânico; 

• correlacionar as metodologias usuais de síntese, separação, purificação e identificação com as 

propriedades físico-químicas dos representantes típicos das principais funções orgânicas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Segurança em laboratórios de química orgânica. 

2) Determinação de ponto de ebulição e ponto de fusão por método semimicro. 

3) Destilação Simples e fracionada; destilação à pressão reduzida e por arraste de vapor. 

4) Solubilidade, recristalização e sublimação de sólidos orgânicos. 

5)Extração de líquidos e sólidos através de solventes orgânicos e reativos. 

6) Determinação do índice de refração e rotação específica de compostos orgânicos. 

7) Análise funcional: princípio teórico; identificação de halogenetos de alquila e arila; identificação de álcoois; 

identificação de aminas; identificação de éteres; identificação de tióis e de sulfetos orgânicos; identificação de 

aldeídos; identificação de cetonas; identificação de ésteres; identificação de ácidos carboxílicos; identificação de 

fenóis; identificação de amidas; identificação de aminoácidos; identificação de anéis aromáticos (Le Rosen). 

8) Intermediários de reações orgânicas e reações de alcenos com ácidos protônicos. 

9) Preparação do etileno e do acetileno e propriedades químicas dos hidrocarbonetos. 

10) Preparação do nitrobenzeno e m-dinitrobenzeno. 

11) Preparação do brometo de etila. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 
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MANO, E. B. E.; SEABRA, A. P. Práticas de Química Orgânica. 3 ed., São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 

PAVIA, D. L. et al. Química Orgânica Experimental: técnicas de pequena escala. 2 ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2009. 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B.; Química Orgânica. 10 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2015. 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B.; Química Orgânica. 10 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 2, 2013. 

MCMURRY, J.; Química Orgânica. 7 ed. São Paulo: Cengage Learning, combo, 2011. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

CIENFUEGOS, F. Segurança no laboratório. 1 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2001. 

BRUICE, P. Y.; Química Orgânica, 4 ed., São Paulo: Pearson - Prentice Hall, v. 1 e 2, 2006. 
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MATRIZ 01 

Código: 11Q Disciplina: Cálculo 2 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 102 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 102 C.H. Total: 
Aulas: 120 

Horas: 102 

Semestre: 2º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 5Q 

EMENTA 

Cálculo Integral de funções de uma variável real: integral definida e suas propriedades, integral indefinida, 

teorema fundamental do cálculo, técnicas de integração, aplicações. Seqüências e Séries Numéricas. Séries de 

Potências. Modelagem matemática com equações diferenciais. Séries infinitas. Curvas paramétricas e polares. 

Seções cônicas. Espaço tridimensional. Vetores e funções vetoriais. Derivadas parciais.  

OBJETIVOS DA EMENTA 

Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de: 

• modelar e resolver problemas que envolvam máximos e mínimos de função de várias variáveis. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1)  Integral indefinida: conceito e propriedades da integral indefinida; técnicas de integração: substituição e 

partes; integração de funções racionais por frações parciais; integração por substituição trigonométrica. 

2) Integral definida: conceito e propriedades da integral definida; teorema fundamental do cálculo; cálculo de 

áreas, de volumes e de comprimento de arco; integrais impróprias; coordenadas polares. 

3) Sequências, sequências monótonas, séries infinitas, convergência e divergência de séries, testes de 
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convergência, série alternada, estimativa do erro, convergência condicional e absoluta.  

4) Polinômios de Taylor e Maclaurin, séries de potências, intervalo de convergência, derivação e integração.  

5) Geometria analítica espacial, coordenadas e vetores tridimensionais, produto escalar e vetorial, retas e 

planos, cilindros e superfícies de revolução, superfícies quádricas.  

6) Funções de várias variáveis, derivadas parciais, regras da cadeia, planos tangentes a superfícies, derivadas 

direcionais, vetor gradiente.  

7) Problemas de máximos e mínimos, multiplicador de Lagrange.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

ANTON, H. et al. Cálculo - Volume II - 10.ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

LEITHOLD, L. O. Cálculo com geometria analítica. 3 ed. São Paulo: Harbra, v. 2, 1994. 

FLEMMING, D.M.; GONÇALVES, M.B. Cálculo B. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2007. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

SIMMONS, G. F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Mcgraw-Hill, v. 2, 1988.  

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, v. 2 e 3, 2015. 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 12Q Disciplina: Química Fundamental e Experimental 2 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 65 C.H. Prática: 20 C.H. Total: 85 C.H. Total: 
Aulas: 100 

Horas: 85 

Semestre: 2º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 1Q 

EMENTA 

Reações químicas, estequiometria, soluções, conceitos da termodinâmica, equilíbrio químico e equilíbrio químico 

em solução aquosa. Experiências de laboratório baseada na matéria ministrada nas aulas teóricas. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Prever a ocorrência de reações químicas e representá-las através de equações químicas; realizar cálculos 

envolvendo reações químicas e equilíbrios iônicos em solução aquosa, fornecendo assim ao aluno, a 

fundamentação necessária para a compreensão dos conceitos, leis e princípios físico-químicos e analíticos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) As combinações químicas e representação da Matéria: constituição da matéria: mol e massa molar; 

representação da matéria: fórmula mínima, percentual e fórmula molecular.  
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2) Transformações da matéria e estequiometria: transformações físicas e químicas; transformações químicas e 

estequiometria de reações: reagente limitante e em excesso; rendimento de reação; reações envolvendo 

gases.  

3) Soluções aquosas: classificação dos solutos como eletrólito e não eletrólito; preparo de soluções e unidades 

de concentração (g/L, mol/L, % equivalentes/L); concentração das espécies químicas na solução; diluição. 

4) Reações químicas em soluções aquosas: classificação geral das reações químicas; reações ácido-base 

(definições ácido-base: teoria de Arrhenius e teoria de Brönsted-Lowry; estequiometria ácido-base: 

neutralização total, parcial, e concentração dos íons na solução final); reações de precipitação (definições de 

solubilidade, solução saturada, insaturada e supersaturada; estequiometria de reações de precipitação); 

reações de oxirredução (definições de número de oxidação, agente redutor e oxidante; balanceamento de 

equações: método da variação do número de oxidação e método das semi-reações de oxidação e de redução 

em meio ácido e básico; estequiometria de reações de oxirredução); representação química das reações: 

equação iônica, equação simplificada e equação molecular.  

5) Por que ocorrem as reações químicas? conceito de entalpia e cálculos da energia das reações; conceito de 

entropia; conceito de energia livre de Gibbs; fatores que afetam a velocidade das reações químicas. 

6) Equilíbrio Químico: conceitos sobre o estado de equilíbrio e a natureza dinâmica do estado de equilíbrio; a 

constante de equilíbrio; deslocamento de equilíbrio; cálculos envolvendo a constante de equilíbrio.  

7) Equilíbrio químico em soluções aquosas: auto-ionização da água; ionização de eletrólitos moleculares ácidos 

e básicos; hidrólise de sais; cálculos de pH de soluções de soluções de sais; sistema tampão. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3 ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2006. 

MAHAN, B. M.; MYERS, R. J. Química, um curso universitário. 4 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1995. 

RUSSEL, J. B. Química geral. 2 ed. São Paulo: Makron Books, v. 1, 2008.  

RUSSEL, J. B. Química geral. 2 ed. São Paulo: Makron Books, v. 2, 1994. 

CIENFUEGOS, F. Segurança no laboratório. 1 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2001. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

KOTZ, J. C.; TREICHEL Jr., P. Química geral 1 e reações químicas. 5 ed. Rio de Janeiro: Cengage Learning, v. 

1, 2009.  

KOTZ, J. C.; TREICHEL Jr., P. Química geral 2 e reações químicas. 5 ed. Rio de Janeiro: Cengage Learning, v. 

1, 2009. 
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TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 13Q Disciplina: Físico-Química 1 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 68 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 68 C.H. Total: 
Aulas: 80 

Horas: 68 

Semestre: 3º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 5Q 

EMENTA 

Sistemas Físico-Químicos: Descrição fenomenológica de gases, líquidos e sólidos. Termodinâmica clássica de 

equilíbrio. Equilíbrio de fases em sistemas de um componente. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

• apresentar a termodinâmica clássica de equilíbrio, estabelecendo as diferenças entre o pensamento 

indutivo e dedutivo; 

• trabalhar os conhecimentos adquiridos de forma interdisciplinar; 

• proporcionar a análise crítica do fazer ciência e dos modelos apresentados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Sistemas físico-químicos: descrição fenomenológica de sólidos, líquidos e gás; descrição de sistemas físico-

químicos; Lei de Boyle e Lei de Gay-Lussac; equação de estado de um gás ideal; mistura de gases – Lei de 

Dalton; coeficientes de expansão térmica e compressibilidade; Lei da distribuição barométrica; equações de 

estado para gases reais. 

2) Primeiro princípio da termodinâmica: introdução à termodinâmica; princípio zero da termodinâmica; escala 

termodinâmica de temperatura; calor e trabalho; energia interna e o primeiro princípio da termodinâmica; o  

experimento de Joule; capacidades caloríficas; entalpia; propriedades termodinâmicas como função de estado; 

efeito Joule-Thomson; processos adiabáticos e isotérmicos; termoquímica: calor de reação, calor de formação, 

calorimetria. 

3) Segundo princípio da termodinâmica: limitações do primeiro princípio; processos cíclicos; eficiência das 

Máquinas Térmicas - Ciclo de Carnot; o segundo princípio da termodinâmica; entropia e probabilidade; 

combinação entre o primeiro e segundo princípios – equação fundamental; cálculos para variações de entropia 

em transformações físico-químicas; princípio da desigualdade de Clausius; trabalho máximo; variações de 

entropia com temperatura e pressão; entropia e irreversibilidade; terceiro princípio da termodinâmica. 

4) Energia livre e potencial químico: critérios para mudanças espontâneas; energias Livres de Helmholtz e Gibbs; 

cálculos das relações termodinâmicas; potencial químico; variação das energias livres com a temperatura e 

pressão; relações de Maxwell; equações fundamentais da termodinâmica. 

5) Equilíbrio químico: sistemas de composição variável; quantidades molares parciais; estados de equilíbrio e 
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estados de não-equilíbrio; afinidade química; princípio de Le Chatellier; quociente reacional e a constante de 

equilíbrio; efeito de pressão e temperatura sobre a constante de equilíbrio; aplicações. 

6) Mudanças de fases: graus de liberdade; condições para o equilíbrio entre fases; a regra das fases; sistema de 

um componente; a equação de Clausius-Clapeyron; transformações sólido-sólido – equilíbrio metaestável. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

CASTELLAN G.W. Fundamentos de físico-química. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986. 

ATKINS, P.W; PAULA, J. Físico-Química. 5 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2012. 

BALL, D.W. Físico-química. São Paulo: Thomson, v. 1, 2016. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

MOORE, W. J. Físico-Química. 4 ed. São Paulo: Edgar Blücher, v. 1 e 2, 2008.  

KOZLIAK, E.I. Introduction of Entropy via the Boltzmann distribution in Undergraduate Physical 
Chemistry: A Molecular Approach, Journal of Chemical Education, v. 81, 2004. 

GARY, R.K. The Concentration Dependence of the ΔS Term W in the Gibbs Free Energy Function: 
Application to Reversible Reactions in Biochemistry, Journal of Chemical Education, v. 81, 2004. 

MOREIRA, N.H., SACCHI, B.M. Sobre a Primeira Lei da Termodinâmica. Química Nova, v. 24, 2001. 
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TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 14Q Disciplina: Físico-Química Experimental 1 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 0 C.H. Prática: 68 C.H. Total: 68 C.H. Total: 
Aulas: 80 

Horas: 68 

Semestre: 3º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 5Q 

EMENTA 

Sistemas Físico-Químicos: Descrição fenomenológica de gases, líquidos e sólidos. Termodinâmica clássica de 

equilíbrio. Equilíbrio de fases em sistemas de um componente e em misturas. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

• preparar os alunos para elaborar os conceitos adquiridos na forma de relato de suas experiências, 

explorando a sua capacidade de interpretar resultados experimentais; 

• trabalhar os conhecimentos adquiridos de forma interdisciplinar; 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 15Q Disciplina: Química Orgânica 2 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 68 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 68 C.H. Total: Aulas: 80 

• proporcionar a análise crítica do fazer ciência e dos modelos apresentados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Propriedades intensivas e extensivas: relação massa x volume. 

2) Propriedades intensivas e extensivas: densidade de sólidos e líquidos. 

3) Determinação de massa molar de um vapor. 

4) Determinação de massa molar de um sólido. 

5) Dilatação térmica de líquidos. 

6) Equilíbrio químico. 

7) Determinação da pressão de vapor e entalpia de vaporização de um líquido puro. 

8) Determinação da capacidade térmica de metais. 

9) Calorimetria: calor de dissolução. 

10) Calorimetria: Lei de Hess. 

11) Propriedades Coligativas. 

12) Determinação do volume molar parcial da água em uma mistura binária água-etanol. 

13) Determinação do volume molar parcial dos componentes em mistura binária. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

BALL, D.W. Físico-química. São Paulo: Thomson, v. 1, 2016. 

RANGEL, R.N. Práticas de Físico-química. 3 ed. São Paulo: Edgar Blücher, 2006. 

CASTELLAN G.W. Fundamentos de físico-química. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986. 

ATKINS, P.W; PAULA, J. Físico-Química. 5 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2012. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

MOORE, W. J. Físico-Química. 4 ed. São Paulo: Edgar Blücher, v. 1 e 2, 2008.  

KOZLIAK, E.I. Introduction of Entropy via the Boltzmann distribution in Undergraduate Physical 
Chemistry: A Molecular Approach. Journal of Chemical Education, v. 81, 2004. 
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Horas: 68 

Semestre: 3º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 9Q 

EMENTA 

Reações de substituição nucleofílica (SN2 e SN1), reações de eliminação (E2 e E1), reações de aldeídos e 

cetonas, reações de ácidos carboxílicos e derivados, reações pericíclicas. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Ministrar ao aluno conhecimentos sobre as principais reações de química orgânica, destacando-se reações de 

substituição e eliminação, reações de compostos carbonílicos e reações pericíclicas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Reações de substituição nucleofílica: SN2: mecanismo e principais aspectos; SN1: mecanismo e principais 

aspectos; SN2 versus SN1: competição entre mecanismos. 

2) Reações de eliminação: E2: mecanismo e principais aspectos; E1: mecanismo e principais aspectos; E2 

versus E1: competição entre mecanismos; SN2, SN1, E2 e E1: competição na formação dos produtos. 

3) Reações de aldeídos e cetonas: carbonila e reatividade; reações de adição nucleofílica; adição de nucleófilos 

metálicos, hidretos e cianetos (formação de iminas, enaminas e derivados; formação de hidratos; formação de 

cetais: grupos protetores; formação de tiocetais; reação de Wittig); estereoquímica das reações de adição 

nucleofílica; reações de adição conjugada; reações no carbono α-carbonílico (tautomerismo ceto-enólico; 

enolatos e enaminas como nucleófilos; halogenação; alquilação; adição de Michael; condensações aldólicas; 

anelação de Robinson. 

4) Reações de ácidos carboxílicos e derivados: reatividade de ácidos carboxílicos e derivados; reações de 

substituição nucleofílica acílica (reações de cloretos de acila; reações de anidridos de ácido; reações de ésteres; 

reações de ácidos carboxílicos; reações de amidas). 

5) Reações pericíclicas: simetria de orbitais; reações eletrocíclicas; reações de cicloadição (cicloadição [4+2] – 

reação de Diels-Alder; cicloadição [2+2]; cicloadição [8+2]) 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B.; Química Orgânica. 10 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2015. 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B.; Química Orgânica. 10 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 2, 2013. 

MCMURRY, J.; Química Orgânica. 7 ed. São Paulo: Cengage Learning, combo, 2011. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

ALLINGER, N. et al. Química Orgânica, 2 ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 1978. 

BRUICE, P. Y.; Química Orgânica, 4 ed., São Paulo: Pearson - Prentice Hall, v. 1 e 2, 2006. 
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TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 16Q Disciplina: Química Orgânica Experimental 2 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 0 C.H. Prática: 51 C.H. Total: 51 C.H. Total: 
Aulas: 60 

Horas: 51 

Semestre: 3º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 9Q  

EMENTA 

Noções de segurança e técnica de trabalho em laboratório de Química Orgânica. Extração e separação de 

compostos orgânicos originários de produtos naturais. Síntese de compostos orgânicos nitrogenados; 

substituição α-condensação de enóis e enolatos; polímeros sintéticos. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

• Conhecer e utilizar normas básicas de segurança em laboratórios de Química Orgânica.  

• Sintetizar compostos orgânicos representativos das principais funções orgânicas. 

• Realizar extração de material originário de material vegetal, executando operações de separação, 

identificação e cálculos de rendimento. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1) Preparação do cicloexanol e propriedades químicas dos álcoois. 

2) Preparação do trifenilcarbinol (Reação de Grignard). 

3) Preparação do propionaldeído e propriedades químicas dos compostos carbonílicos. 

4) Preparação da cicloexanona. 

5) Preparação do iodofórmio. 

6) Preparação do ácido adípico. 

7) Preparação do ácido benzóico e do álcool benzílico (Reação de Cannizzaro). 

8) Preparação do acetoacetato de etila (Reação de Claisen). 

9) Preparação de resina fenol-formol (baquelite). 

10) Preparação de alaranjado de metila. 

11) Preparação de vermelho “monolite”. 

12) Preparação de acetanilida. 

13) Preparação de p-nitro-acetanilida. 

14) Preparação de ftalimida. 

15) Preparação de ácido sulfanílico. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

MANO, E. B. E.; SEABRA, A. P. Práticas de Química Orgânica. 3 ed., São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 

PAVIA, D. L. et al. Química Orgânica Experimental: técnicas de pequena escala. 2 ed., Porto Alegre: 

Bookman, 2009. 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B.; Química Orgânica. 10 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2015. 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B.; Química Orgânica. 10 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 2, 2013. 

MCMURRY, J.; Química Orgânica. 7 ed. São Paulo: Cengage Learning, combo, 2011. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

CIENFUEGOS, F. Segurança no laboratório. 1 ed., Rio de Janeiro: Interciência, 2001. 

BRUICE, P. Y.; Química Orgânica, 4 ed., São Paulo: Pearson - Prentice Hall, v. 1 e 2, 2006. 

 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 17Q Disciplina: Desenho Técnico 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 20 C.H. Prática: 48 C.H. Total: 68 C.H. Total: 
Aulas: 80 

Horas: 68 
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Semestre: 3º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: Não se aplica 

EMENTA 

Noções de Geometria Descritiva; Sistemas de projeção; Ponto; Retas; Planos; Intersecção de planos; Métodos 

descritivos: Mudanças de planos de projeção, rotação, rebatimento; Sistemas de representações; Projeção de 

sólidos geométricos; Introdução às técnicas fundamentais do desenho técnico; Letras e Símbolos; Projeções 

Ortogonais; Perspectiva; Cotagem; Desenho de edificações; Plantas; Cortes; Vistas; Situações; Implantações; 

Desenho de equipamentos; Desenho de lay-out; Desenho de tubulações; Desenho de circuitos elétricos e 

fluxogramas; Normas ABNT aplicada. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

• Desenvolver a habilidade e a percepção das técnicas de representação e expressão gráfica como 

linguagem universal; 

• Proporcionar conhecimento e entendimento de leitura de projetos arquitetônicos, de instalações, de 

equipamentos e de layout. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Noções de geometria plana e espacial: polígonos; poliedros regulares; leis de simetria (simetria especular, 

rotação, translação). 

2) Caligrafia técnica: normas ABNT; escala. 

3) Teoria elementar do desenho projetivo:  projeções: classificação; diedro; vistas ortográficas; representação 

técnica gráfica; linhas convencionais. 

4) Teoria das projeções em perspectivas: noções de perspectiva exata; perspectiva axonométrica: isométrica; 

perspectiva oblíqua: cavaleira. 

5) Cortes e seções: classificação e aplicações; representações convencionais: hachuras. 

6) Cotagem: especificação das medidas; notas; simbologia gráfica. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

LEAKE J.; BORGERSON, J. Manual de Desenho Técnico para Engenharia: Desenho, Modelagem e 
Visualização. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

RIBEIRO, A. C. et al. Curso de desenho técnico e AutoCAD. 1 ed., São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2013.  

FILHO, J. M. Instalações elétricas industriais. 8 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

MICELI, M. T.; FERREIRA, P. Desenho técnico básico. 4 ed., Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2013. 

WONG, W. Princípios de forma e desenho. São Paulo: Martins Fontes, 1998.  
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PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 18Q Disciplina: Cálculo 3  

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 68 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 68 C.H. Total: 
Aulas: 80 

Horas: 68 

Semestre: 3º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 11Q 

EMENTA 

Integral de linha e aplicações. Integral de superfície. Séries numéricas e de potências. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de: 

• Calcular áreas e volumes através da integral dupla e tripla. 

• Fazer aplicações à química da integral múltipla. 

• Reconhecer e saber calcular uma integral de contorno. 

• Calcular a área de uma superfície através da integral de superfície. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Integrais duplas, sistema de coordenadas polares, gráficos de equações polares, integrais duplas em 

coordenadas polares.  

2) Integrais triplas, volumes como integrais iteradas, aplicações à química, integrais triplas em coordenadas 

cilíndricas e esféricas.  

3) Integrais de linha, independência de caminho, campos conservativos, Teorema de Green.  

4) Teorema da Divergência de Gauss.  

5) Teorema de Stokes. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

ANTON, H. et al. Cálculo - Volume II - 10.ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

LEITHOLD, L. O. Cálculo com geometria analítica. 3 ed. São Paulo: Harbra, v. 2, 1994. 

FLEMMING, D.M.; GONÇALVES, M.B. Cálculo B. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2007. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, v. 3 e 4, 2015. 

SIMMONS, G. F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Mcgraw-Hill, v. 2, 1988 
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8.6.4.  Ementas do 4º Semestre 
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PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 19Q Disciplina: Relações Humanas  

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 17 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 17 C.H. Total: 
Aulas: 20 

Horas: 17 

Semestre: 4° Modalidade: Presencial Pré-requisito: Não se aplica 

EMENTA 

Estrutura da personalidade. Comunicação humana. Liberdade e noções de Direitos Humanos. A Subjetividade 

nos laços sociais. O indivíduo e o grupo. Relações Étnico-Raciais. Desenvolvimento interpessoal. Administração 

de conflito. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Proporcionar ao aluno conhecimentos de relações interpessoais, visando melhorar o seu desempenho 

profissional.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Introdução as relações humanas. 

2) Comunicação: canais, dificuldades, orientações para apresentações. Feedback. 

3) Processo grupal e liderança. 

4) Preconceito e diversidade no contexto do trabalho. Relações étnico-raciais, a questão de gênero e a 

sociedade capitalista. 

5) Abordagens de resolução de conflitos. 

6) Atividades de auto-avaliação das competências relacionais. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

MINICUCCI, A. Relações Humanas: Psicologia Das Relações Interpessoais. 6 ed., São Paulo: Atlas, 2013. 

CHIAVENATO, I. Recursos Humanos: o capital humano das organizações. 10 ed., São Paulo: Elsevier, 2015. 

SANTOS, R. E. Diversidade, espaço e relações étnico-raciais. 2 ed., Minas Gerais: Autêntica, 2009. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 
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MASCARENHAS, A. O. Gestão Estratégica de Pessoas: evolução, teoria e crítica. São Paulo: Cengage 

Learning, 2015. 

BITENCOURT, C. Gestão Contemporânea de Pessoas. 2 ed., Porto Alegre: Bookman, 2010. 

SPECTOR, P. Psicologia nas organizações. 4 ed., São Paulo: Saraiva, 2012. 
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MATRIZ 01 

Código: 20Q Disciplina: Química Inorgânica 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 61 C.H. Prática: 7 C.H. Total: 68 C.H. Total: 
Aulas: 80 

Horas: 68 

Semestre: 4º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 12Q 

EMENTA 

Estrutura Atômica. Periodicidade. Modelos de Ligações Químicas. Conceitos de Acidez e Basicidade. Compostos 

de Coordenação. Introdução a Compostos Organometálicos e à Catálise. Solubilidade e produto de solubilidade. 

Síntese de compostos inorgânicos simples. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Fornecer aos estudantes os subsídios teóricos para a compreensão da Química Inorgânica e relacioná-los com 

outras áreas do conhecimento. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1) Estrutura Atômica e Tabela Periódica (Revisão). 

2) Modelos de Ligações Químicas: curva de energia potencial e formação de ligação química entre dois átomos 

de hidrogênio; ligação iônica e o conceito de estabilização de rede; ligação covalente; correção do modelo iônico 

e o conceito de polarizabilidade; correção do modelo covalente e o conceito de eletronegatividade; teoria dos 

orbitais moleculares; ligações secundárias; ligações metálicas; modelo de bandas. 

2) Introdução aos conceitos de materiais isolantes, condutores e semicondutores. 

3) Introdução à Química do Estado Sólido: celas unitárias; retículos de Bravais; empacotamento compacto; 

interstício tetraédrico e octaédrico; introdução ao conceito de ligas; introdução à difração de raios X. 

4) Ácidos e bases: conceito e definição de ácido e base de Lewis; conceitos de ácidos duro e mole e a utilidade 

destas definições. 

5) Química de coordenação: definição de compostos de coordenação; efeito quelato; isômeros estruturais e 

estereoisômeros; teoria do campo cristalino; teoria do campo ligante; efeito Jahn-Teller; reatividade de compostos 

de coordenação; mecanismos de reação de substituição de ligantes; Efeito e influência trans; mecanismos de 

reações de oxidação-redução. 

6) Introdução à química de organometálicos e à catálise: conceitos, definições e principais ligantes (M-CO e M-

PR3); regra dos 18 elétrons; aspectos termodinâmicos e cinéticos dos mecanismos das reações de substituição, 

adição oxidativa e eliminação redutiva; apresentação de exemplos de catálise por organometálicos e de ciclos 

catalíticos comercialmente importantes. 

7) Parte experimental: solubilidade e produto de solubilidade (efeito do íon comum); síntese de compostos 

inorgânicos simples (síntese de sais duplos, síntese de complexos metálicos, síntese de compostos de ânions 

complexos). 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

ATKINS, P. W.; SHRIVER, D. F. Química Inorgânica. 4 ed., Porto Alegre: Bookman, 2008. 

LEE, J. D. Química Inorgânica Não Tão Concisa. 5 ed., São Paulo: Edgard Blucher; 2006. 

FARIAS, R. F. Práticas de Química Inorgânica. São Paulo: Átomo, 2004. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

JONES, C. J. A Química dos Elementos dos Blocos d e f. 1 ed., Porto Alegre: Bookman, 2002. 

COTTON, W. Química Inorgânica. Rio de Janeiro: LTC, 1978. 
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MATRIZ 01 

Código: 21Q Disciplina: Físico-Química 2 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 
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C.H. Teórica: 68 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 68 C.H. Total: 
Aulas: 80 

Horas: 68 

Semestre: 4º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 13Q 

EMENTA 

Termodinâmica de misturas. Equilíbrio de fases em sistemas com mais de um componente. Termodinâmica de 

Soluções Eletrolíticas. Eletroquímica. Células Combustíveis. Teoria Cinética dos Gases. Cinética Química. 

Fenômenos de Superfície. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

• Discutir os princípios fundamentais envolvendo a termodinâmica de misturas, equilíbrio de fases, 

soluções eletrolíticas, eletroquímica, cinética química e fenômenos de superfície enfatizando os modelos 

utilizados, aplicações e limitações. 

• Correlacionar os assuntos com questões apresentadas no cotidiano. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Termodinâmica de soluções ideais: Lei de Raoult e Lei de Henry; propriedades termodinâmicas de soluções 

gasosas e líquidas; propriedades coligativas das soluções não eletrolíticas ideais; equilíbrio entre fases em 

soluções ideais; diagramas Pressão x composição e Temperatura x composição. 

2) Termodinâmica de soluções não ideais: desvios da idealidade; atividade e fugacidade; propriedades 

termodinâmicas de soluções não eletrolíticas ideais; diagrama líquido- vapor, líquido-líquido de sistemas binários; 

diagramas sólido-líquido e sólido-sólido de sistemas binários; sistemas ternários. 

3) Termodinâmica de soluções eletrolíticas: soluções iônicas; atividade dos íons em solução; Lei Limite de Debye-

Hückel; Lei de Debye-Hückel generalizada. 

4) Eletroquímica: introdução à eletroquímica; medidas de potenciais padrão; eletroquímica dinâmica; corrosão, 

eletrodeposição e geração de energia; processos eletródicos. 

5) Teoria cinética dos gases: equação de estado;distribuição de Maxwell de velocidades; velocidades dos gases; 

distribuição de energia; colisões moleculares. 

6) Cinética química: cinética química empírica; velocidade das reações químicas; métodos experimentais na 

cinética; ordem de uma reação química; determinação da ordem de reação; molecularidade de uma reação 

química; mecanismo de reação; leis da velocidade. 

7) Fenômenos de superfície: energia de superfície e tensão superficial; diferença de pressão em superfícies 

curvas; ascensão e depressão capilar; adsorção e Isotermas de adsorção; fenômenos elétricos nas interfaces; 

sistemas coloidais. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

CASTELLAN G.W. Fundamentos de físico-química. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986. 

ATKINS, P.W; PAULA, J. Físico-Química. 5 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2012. 

BALL, D.W. Físico-química. São Paulo: Thomson, v. 1, 2016. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

MOORE, W. J. Físico-Química. 4 ed. São Paulo: Edgar Blücher, v. 1 e 2, 2008.  

LUCCHESE, A. M., MARZORATI, L. Catálise de Transferência de Fase. Química Nova, v. 23, 2000. 
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MATRIZ 01 

Código: 23Q Disciplina: Físico-Química Experimental 2 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 0 C.H. Prática: 68 C.H. Total: 68 C.H. Total: 
Aulas: 80 

Horas: 68 

Semestre: 4º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 13Q 

EMENTA 

Sistemas Físico-Químicos: soluções e equilíbrio. Cinética de reações. Eletroquímica. Físico-Química de 

Superfícies. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

• Preparar os alunos para elaborar os conceitos adquiridos na forma de relato de suas experiências, 

explorando a sua capacidade de interpretar resultados experimentais. 

• Trabalhar os conhecimentos adquiridos de forma interdisciplinar. 

• Proporcionar a análise crítica do fazer ciência e dos modelos apresentados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Diagrama de fases binário: miscibilidade parcial. 

2) Diagrama de fases ternário. 

3) Eletroquímica. 

4) Fatores que influenciam a velocidade de reação. 

5) Cinética de reação no estado sólido e em solução e de reação de primeira ordem. 

6) Reações de segunda ordem. 

7) Determinação da ordem de reação utilizando espectrofotômetro UV-VIS. 

8) Determinação da ordem de reação: método da velocidade inicial. 

9) Adsorção de líquido em sólido segundo Freundlich. 

10) Determinação da tensão superficial e da concentração micelar crítica. 

11) Adsorção de ácido oxálico em carvão ativo. 
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MATRIZ 01 

Código: 23Q Disciplina: Química Analítica Qualitativa  

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 51 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 51 C.H. Total: 
Aulas: 60 

Horas: 51 

Semestre: 4º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 12Q 

EMENTA 

Introdução aos métodos clássicos de análise química; tipos de reações utilizadas na análise qualitativa, fatores 

termodinâmicos que governam o equilíbrio químico em soluções aquosas; conceito e tratamento sistemático de 

equilíbrio ácido-base; conceito e tratamento sistemático de equilíbrio de precipitação; conceito e tratamento 

sistemático de equilíbrio de complexação; conceito e tratamento sistemático de equilíbrio de oxi-redução. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Capacitar o aluno para entender os fundamentos dos métodos clássicos de análises químicas utilizados na 

identificação de elementos ou íons inorgânicos em soluções aquosas e em amostras reais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Introdução: fundamentos dos métodos clássicos da análise química qualitativa e quantitativa; tipos de reações 

empregadas em análise qualitativa; seletividade e sensibilidade dos ensaios qualitativos; fatores termodinâmicos 

que governam os equilíbrios químicos em soluções aquosas: força dos eletrólitos moleculares e solubilidade dos 

12) Determinação de curvas de pressão de vapor e variação de entalpia de vaporização de líquidos. 

13) Determinação de massas moleculares através de ebulioscopia, crioscopia e pressão osmótica. 

14) Pesquisa de experimentos na literatura especializada que exemplifiquem os conceitos em estudo e avaliação 

da viabilidade da execução de experimentos novos, propondo escala (quantidades) e procedimento experimental. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

RANGEL, R.N. Práticas de Físico-química. 3 ed. São Paulo: Edgar Blücher, 2006. 

CASTELLAN G.W. Fundamentos de físico-química. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986. 

ATKINS, P.W; PAULA, J. Físico-Química. 5 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2012. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

BALL, D.W. Físico-química. São Paulo: Thomson, v. 1, 2016. 

LUCCHESE, A. M., MARZORATI, L. Catálise de Transferência de Fase. Química Nova, v. 23, 2000. 
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compostos iônicos. 

2) Equilíbrio ácido-base: conceitos de ácidos e bases ; força dos ácidos e bases segundo Bronsted-Lowry; 

tratamento sistemático de sistemas ácido-base; efeito de eletrólitos que afetam o equilíbrio ácido-base de 

soluções tampão; aplicações em análises químicas. 

3) Equilíbrio heterogêneo: conceito de solubilidade e formação de precipitado e tratamento sistemático de 

sistemas heterogêneos; efeito de eletrólitos que afetam o equilíbrio heterogêneo; aplicações em análises 

químicas. 

4) Equilíbrio de complexação: conceito de complexos e íons complexos; tratamento sistemático de sistemas que 

envolvem equilíbrios de complexação; aplicações das reações de complexação em análises químicas. 

5) Equilíbrio de óxido-redução: reações de óxido-redução; agentes redutores e oxidantes e potencial de eletrodo; 

equilíbrio de reações de óxido-redução; aplicações das reações de óxido-redução em análises químicas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

VOGEL, A. I. Química Analítica Qualitativa. 1 ed., São Paulo: Mestre Jau, 1981. 

SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de química analítica. 9 ed., São Paulo: Thomson, 2014. 

HIGSON, S. et al. Química analítica. 1 ed., São Paulo: McGraw-Hill, 2009. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

KOTZ, J. C.; TREICHEL Jr., P. Química geral 1 e reações químicas. 5 ed. Rio de Janeiro: Cengage Learning, v. 

1, 2009.  

KOTZ, J. C.; TREICHEL Jr., P. Química geral 2 e reações químicas. 5 ed. Rio de Janeiro: Cengage Learning, v. 

1, 2009. 
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Código: 24Q Disciplina: Química Analítica Qualitativa Experimental 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 0 C.H. Prática: 51 C.H. Total: 51 C.H. Total: 
Aulas: 60 

Horas: 51 

Semestre: 4º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 12Q 

EMENTA 

Estudo do comportamento químico individual de cátions e ânions inorgânicos, separados em série: 1ª série (Na+, 

K+, NH4+); 2ª série (Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+);  3ª série A (Cl-, Br-, I-, CO32-, PO43-) e 3ª série B (F-, SO42-, NO2-, NO3-) 
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e 4ª série ( Al3+, Cr3+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Mn2+). Identificação de íons em amostras constituídas da mesma 

série e íons de diferentes séries e em amostras de fertilizantes, minérios, metais e ligas. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Capacitar o aluno para executar e propor métodos clássicos de análises químicas para a identificação de 

elementos ou cátions e ânions inorgânicos em soluções aquosas e em amostras reais como fertilizantes, 

minérios, metais e ligas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Estudo do comportamento químico individual de cátions e ânions inorgânicos: estudo do comportamento dos 

íons da 1ª série (Na+, K+, NH4+); estudo do comportamento dos íons da 2ª série (Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+); estudo 

do comportamento dos íons da 3ª série A (Cl-, Br-, I-, CO32-, PO43-); estudo do comportamento dos íons da 3ª série 

B (F-, SO42-, NO2-, NO3-); estudo do comportamento dos íons da 4ª série ( Al3+, Cr3+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Mn2+). 

2) Análise de amostras constituídas por mistura de íons: análise de amostra constituída por mistura de íons da 1ª 

série; análise de amostra constituída por mistura de íons da 2ª série; análise de amostra constituída por mistura 

de íons da 3ª série; análise de amostra constituída por mistura de íons da 4ª série; análise de amostra constituída 

por mistura de íons da 1ª , 2ª, 3ª e 4a séries. 

3) Análise qualitativa de amostras reais: análise de amostras de fertilizantes; análise de amostras de metais e 

ligas; análise de amostras de minérios. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

LEITE, F. Práticas de química analítica. 2 ed., Campinas: Átomo, 2005. 

VOGEL, A. I. Química Analítica Qualitativa. 1 ed., São Paulo: Mestre Jau, 1981. 

HIGSON, S. et al. Química analítica. 1 ed., São Paulo: McGraw-Hill, 2009. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de química analítica. 9 ed., São Paulo: Thomson, 2014. 

KOTZ, J. C.; TREICHEL Jr., P. Química geral 1 e reações químicas. 5 ed. Rio de Janeiro: Cengage Learning, v. 

1, 2009.  

KOTZ, J. C.; TREICHEL Jr., P. Química geral 2 e reações químicas. 5 ed. Rio de Janeiro: Cengage Learning, v. 

1, 2009. 
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MATRIZ 01 

Código: 25Q Disciplina: Operações Unitárias 1 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 48 C.H. Prática: 20 C.H. Total: 68 C.H. Total: 
Aulas: 80 

Horas: 68 

Semestre: 4º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 11Q, 12Q  

EMENTA 

Mecânica dos fluidos. Balanços globais. Materiais glanulares. Redução de tamanho. Transporte de sólidos. 

Agitação e mistura. Separações sólido-sólido. Separações sólido-líquido. Fluidização. Separações sólido-gás e 

líquido-gás. Centrifugação. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

• Capacitar o aluno para aplicar nos processos industriais os conceitos das operações unitárias da 

indústria química relacionadas com transporte de fluidos e separações de suspensões, poeiras e névoas, 

baseados nos princípios dos Fenômenos. 

• Conhecer, selecionar, dimensionar, projetar e executar as operações que manipulem sólidos e sistemas 

fluido-sólidos, bem como exercitar a prática de operações com sólidos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Mecânica dos fluidos: conceitos fundamentais; fenômenos de transmissão de massa e calor; equação da 

continuidade; teorema de Bernoulli; aplicações da equação de Bernoulli (Tubo de Pitot, Venturi). 

2) Balanços globais: introdução; problemas. 

3) Materiais granulares: granulometria - peso específico e aparente; determinação do ângulo de repouso de 

materiais granulares; influência do tempo de agitação na peneiração. 

4) Redução de tamanho: rendimento de redução de tamanho; comparação da redução de tamanho entre 

equipamentos. 

5) Transporte de sólidos: fundamentos; tipos de equipamentos de transporte; seleção de equipamentos; 

transportadores pneumáticos. 

6) Agitação e mistura: fundamentos e objetivos da mistura; equipamentos para mistura (misturadores de sólidos e 

pastas); mistura de líquidos; fundamentos de misturas de líquidos; consumo de potência em tanques agitados. 

7) Separações sólido-sólido: fundamentos, objetivos e mecanismos de separação; operações de separação 

sólido-sólido (peneiramento, separações hidráulicas, flotação, separação magnética, separação eletrostática, 

floculação). 

8) Separações sólido-líquido: fundamentos da sedimentação; clarificadores; espessadores; dimensinamento de 

clarificadores e espessadores. 

9) Filtração: fundamentos da filtração; tipos de meios filtrantes; tipos de equipamentos de filtração; perda de 

carga na filtração. 

10) Fluidização: fundamentos da fluidização; propriedades físicas do leito fluidizado; modelos de sistemas 
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fluidizados; queda de pressão num leito fluidizado. 

11) Separações sólido-gás e líquido-gás: separadores gravitacionais e inerciais; ciclones; precipitadores 

eletrostáticos; lavadores de gases. 

12) Centrifugação: princípios da centrifugação; tipos de centrífugas. 

13) Conteúdo experimental: estudo da perda de carga em escoamento de fluidos em tubulações; moagem; 

fluidização (leito fluidizado); peneiramento; filtração contínua e descontínua. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

FOUST, A. Princípios das Operações Unitárias. 2 ed., Rio de Janeiro: LTC, 1982. 

MACINTYRE, A.J. Bombas e Instalações de Bombeamento. 2 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

BLACKADDER, D. A.; NEDDERMAN, R. M. Manual de Operações Unitárias. 1 ed., São Paulo: Hermus, 2004. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

SHREVE, N. R.; BRINK, J. Indústria de Processos Químicos. 4 ed., Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1997. 

TADINI, C. C. et al. Operações Unitárias na indústria de alimentos. 1 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2016. 

TERRON, L. R. Operações Unitárias para químicos, farmacêuticos e engenheiros. 1 ed., Rio de Janeiro: 

LTC, 2012. 

 

8.6.5.  Ementas do 5º Semestre 

 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 26Q Disciplina: Operações Unitárias 2 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 61 C.H. Prática: 7 C.H. Total: 68 C.H. Total: 
Aulas: 80 

Horas: 68 

Semestre: 5º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 25Q  

EMENTA 

Evaporação. Cristalização. Umidificação e desumidificação. Secagem. Geração de vapor.  

OBJETIVOS DA EMENTA 
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• Fornecer uma visão, do ponto de vista tecnológico industrial, enfatizando o dimensionamento e operação 

de equipamentos. 

• Calcular e executar operações que envolvam evaporação e cristalização. 

• Caracterizar geradores de vapor e seus requisitos de operacionalidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Evaporação: características do processo; tipos de evaporadores; queda de temperatura entre vapor de 

aquecimento e o líquido em ebulição; elevação do ponto de ebulição e regra de Düring; cálculo do evaporador de 

simples e de múltiplo efeito; evaporação por termo-compressão. 

2) Cristalização: características do processo; formação de cristais; distribuição granulométrica dos cristais; 

equipamentos de cristalização; pureza, forma e tamanho dos cristais; equilíbrio e rendimento de um determinado 

produto; energia necessária no processo. 

3) Umidificação e desumidificação: características do processo; tipos de equipamentos; equações para cálculos 

de coluna de umidificação e desumidificação; determinação das condições do ar ao longo da coluna; 

determinação dos coeficientes de tranferência de calor e massa nas colunas de umidificação e desumidificação; 

umidificação adiabática. 

4) Secagem: mecanismos da secagem; tipos de secadores (contínuos e descontínuos); cálculos de secadores. 

5) Geração de vapor: tipos de geradores; pertences e acessórios dos geradores de vapor; tratamento de água; 

alimentação e controle de produtos químicos para tratamento interno. 

6) Introdução à integração energética de processos. 

7) Conteúdo experimental: evaporação; trocadores de calor. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

FOUST, A. Princípios das Operações Unitárias. 2 ed., Rio de Janeiro: LTC, 1982. 

BLACKADDER, D. A.; NEDDERMAN, R. M. Manual de Operações Unitárias. 1 ed., São Paulo: Hermus, 2004. 

INCROPERA, P. F.; WITT, D. P. Fundamentos de transferência de calor e massa. 6 ed., Rio de Janeiro: LTC, 

2008. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

SHREVE, N. R.; BRINK, J. Indústria de Processos Químicos. 4 ed., Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1997. 

TADINI, C. C. et al. Operações Unitárias na indústria de alimentos. 1 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2016. 

TERRON, L. R. Operações Unitárias para químicos, farmacêuticos e engenheiros. 1 ed., Rio de Janeiro: 

LTC, 2012. 

TEIXEIRA, M. C. B.; BRANDÃO, S. C. C. Trocadores de calor na indústria de alimentos. Viçosa: UFV, 2002.  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
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BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 27Q Disciplina: Estatística e Probabilidade 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 34 C.H. Total: 
Aulas: 40 

Horas: 34 

Semestre: 5º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 5Q  

EMENTA 

Descrição e exploração de dados, população e amostra, níveis de mensuração de variáveis, tabelas de 

distribuição de frequência, gráficos, estatística descritivas, analise exploratória de dado. Probabilidade: 

conceitos básicos, a distribuição binomial, e distribuição normal, aplicação de modelo normal na análise de 

dados. Testes de hipótese e regressão. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

• Introduzir os conhecimentos estatísticos, discutindo conceitos de erros, desvios e coeficientes de 

probabilidade.  

• Utilizar os fundamentos da estatística no domínio da aplicação e da análise em problemas de química, 

especialmente os de natureza experimental. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Introdução à estatística descritiva: tabelas, gráficos, medidas de tendência central e de dispersão. 

2) Probabilidade: definição axiomática, probabilidade condicional e independência estatística, regra de 

Bayes. 

3) Variáveis aleatórias discretas e contínuas: introdução às variáveis aleatórias, conceito de esperança, 

funções de variáveis aleatórias, exemplos relevantes de variáveis aleatórias contínuas e discretas. 

4) Variáveis aleatórias multidimensionais: a distribuição normal multivariada, correlação de Pearson, 

distribuições conjuntas e marginais, Regressão e correlação. 

5) Introdução à teoria de estimação: estimadores pontuais e intervalos de confiança. 

6) Noções de amostragem. 

7) Teste de hipótese: teste de hipóteses para média e proporção. 

8) Introdução à análise de variância. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 
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DOWNING, D.; CLARK, J. Estatística Aplicada. 2 ed., São Paulo: Saraiva, 2010. 

BARBETTA, P. A. et al. Estatística para cursos de engenharia e informática. 3 ed., São Paulo: Atlas, 2010. 

CRESPO, A. A. Estatística Fácil. 19 ed., São Paulo: Saraiva, 2009. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

MORETTIN, L. G. Estatística Básica: Probabilidade e Inferência. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. Noções de probabilidade e estatística. São Paulo: Edusp, 2015.  
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MATRIZ 01 

Código: 28Q Disciplina: Higiene e Segurança Industrial 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 34 C.H. Total: 
Aulas: 40 

Horas: 34 

Semestre: 5º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: Não se aplica 

EMENTA 

Riscos à saúde no ambiente ocupacional; boas práticas laboratoriais e de segurança industrial; armazenagem de 

produtos químicos; métodos de controle dos agentes químicos no ambiente ocupacional; descarte de resíduos de 

laboratório; riscos de incêndio e explosão; noções de primeiros socorros; descontaminação; noções sobre projeto 

de um laboratório seguro. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

O aluno, ao final da disciplina, deverá estar apto a: identificar e minimizar possíveis riscos no ambiente 

ocupacional; proceder de acordo com as boas práticas laboratoriais e de segurança industrial; armazenar 

corretamente produtos químicos; identificar e saber utilizar equipamentos de proteção coletivos e individuais; 

descartar corretamente resíduos químicos; desenvolver noções de primeiros socorros desenvolver ações para 

controle de emergências com produtos químicos; ter noções de elaboração de projeto de um laboratório seguro. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1) Riscos à saúde no ambiente ocupacional: causas e conseqüências dos acidentes; classificação dos agentes 

químicos: estado físico (poeiras fumaças, fumos metálicos, névoas, neblinas, vapores orgânicos, gases inertes, 

vapores ácidos, alcalinos, organometálicos); vias de introdução de agentes químicos no organismo humano; 

padrões higiênicos de contato com substâncias químicas (limites de segurança); doenças profissionais; 

toxicidade de substâncias químicas. 

2) Boas práticas laboratoriais e de segurança industrial. 

3) Armazenagem de produtos químicos. 

4) Métodos de controle dos agentes químicos no ambiente ocupacional: substituição e confinamento; ventilação; 

equipamentos de proteção coletiva; equipamentos de proteção individual. 

5) Descarte de resíduos de laboratório. 

6) Riscos de incêndio e explosão: combustão (teoria do triângulo do fogo); formas de transmissão de calor; fontes 

causadoras de incêndios no laboratório; classificação dos incêndios; métodos e agentes extintores de incêndios. 

7) Noções de primeiros socorros: queimaduras com produtos inflamáveis e fogo; ferimentos com ferramentas ou 

materiais perfurocortantes; intoxicações agudas com gases ou vapores ácidos; choques elétricos; atendimento 

para estado de choque; respiração artificial. 

8) Descontaminação: ações para controle de emergências com produtos químicos. 

9) Noções sobre projeto de um laboratório seguro. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

FERRAZ, F. C.; FEITOZA, A. C. Técnicas de Segurança em Laboratórios – Regras e Práticas. São Paulo: 

Hemus, 2004. 

CIENFUEGOS, F. Segurança no laboratório. 1 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2001. 

JÚNIOR, A. M. S. Manual de segurança, higiene e medicina do trabalho. 4 ed., São Paulo: Rideel, 2016. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

CARVALHO, P. R. Boas práticas químicas em biossegurança. 2 ed., Rio de Janeiro: Interciência, 2013. 

MASTROENI, M. F. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de saúde. 2 ed., São Paulo: Atheneu, 

2005. 
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MATRIZ 01 

Código: 29Q Disciplina: Bioquímica 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 17 C.H. Total: 51 C.H. Total: Aulas: 60 
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Horas: 51 

Semestre: 5º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 9Q 

EMENTA 

Introdução à bioquímica; carboidratos; aminoácidos e proteínas; enzimas; lipídios de reserva e de membrana; 

ácidos Nucléicos; bioenergética - Ciclo do ATP; compostos fosforilados ricos em energia; fosforilação oxidativa e 

transporte de elétrons; fotossíntese. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Compreender as estruturas e funções básicas das principais macromoléculas biológicas (Carboidratos, proteínas, 

lipídios e ácidos nucléicos) e os mecanismos básicos de obtenção de energia em tecidos animais e vegetais 

(fosforilazação oxidativa e fotossíntese). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Introdução à bioquímica: os elementos químicos da matéria viva; polímeros biológicos e seus 

componentes poliméricos; a importância de forças intermoleculares fracas em sistemas biológicos; estrutura 

celulares. 

2) Carboidratos: monossacarídeos; esteroisomerismo; derivados de monossacarídeos; oligossacarídeos; 

formação e estabilidade da ligação glicosídica; polissacarídeos de reserva e estruturais; glicolipídeos e 

glicoproteínas. 

3) Aminoácidos e proteínas: estrutura; estereoquímica e propriedades dos aminoácidos; peptídeos-

formação da ligação peptídica; polipeptideos - níveis de organização estrutural das protéinas; propriedades 

físicas e químicas das protéinas; métodos de purificação de protéinas. 

4) Enzimas: protéinas e ácidos nucleicos com atividade catalítica; mecanismos de ação enzimática; análise 

cinética de enzimas; coenzimas; inibição enzimática; regulação da atividade enzimática. 

5) Lipídeos: estrutura e funções de lipídios de reserva e de membrana; participação de lipídios em 

processos de geração de sinais intracelulares. 

6) Ácidos nucléicos: estruturas; formação da ligação fosfodiéster; estrutura primária e secundária; 

duplicação, transcrição e tradução do DNA. 

7) Compostos fosforilados ricos em energia:  estruturas; potencial de transferência de fosfato; ciclo do ATP. 

8) Fosforilação oxidativa e transporte de elétrons: estrutura da mitocôndria; oxidações biológicas; 

transportadores de elétrons; consumo de oxigênio e produção do ATP. 

9) Fotossíntese:  estrutura do cloroplasto; reações de fase clara e escura; fotossistemas; plantas C3 e C4. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

BERG, J. M. et al. Bioquímica. 6 ed., Rio de Janeiro: Guanabara, 2008. 

NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 6 ed. São Paulo: Artmed, 2014. 

MARZZOCO, A. T.; BAYARDO, B. Bioquímica Básica. 4 ed, Rio de Janeiro: Guanabara, 2014. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 
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CAMPBELL, M. K. Bioquímica. 3 ed., Porto Alegre: Artmed, 2015. 

VOET, D. et al. Fundamentos de Bioquímica. 4 ed., Porto Alegre: Artmed, 2014. 
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MATRIZ 01 

Código: 30Q Disciplina: Análise Instrumental 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 34 C.H. Total: 68 C.H. Total: 
Aulas: 80 

Horas: 68 

Semestre: 5º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 23Q 

EMENTA 

Princípios da análise instrumental. Espectrofotometria de absorção molecular na região do ultravioleta-visível.  

Espectrofotometria de absorção atômica. Espectroscopia de emissão atômica/chama. Métodos eletroanalíticos. 

Técnicas de extração. Princípios básicos e modalidades cromatográficas. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Fazer com que os alunos adquiram: conhecimento do princípio de funcionamento e operação dos instrumentos 

de análise analíticos; conhecimento sobre leitura e interpretação de resultados instrumentais; adquirir 

habilidade e conhecimento do preparo da amostra para cada técnica de análise instrumental; aptidão para 

escolha de uma técnica instrumental que atenda às suas necessidades; conhecimento da validação dos 

resultados obtidos; permitir o contato dos alunos com as técnicas instrumentais através de práticas 

experimentais e visitação a empresas e outras universidades. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
CONSEPE Resolução nº 18 de 02/09/2020 

CONSUP Resolução nº 080 de 26/11/2020 



 
 

1) Princípios da análise instrumental: introdução e sequência analítica; como selecionar o método instrumental; 

principais métodos instrumentais; fatores que afetam a escolha de um método instrumental.  

2) Espectrofotometria de Absorção Molecular na Região do Ultravioleta-Visível (UV/Vis): considerações gerais; 

interação da radiação eletromagnética com o meio material; Lei de Lambert-Beer; aplicação da Lei de Beer; 

fundamentos gerais da espectrofotometria na região ultravioleta-visível; descrever os componentes básicos dos 

espectrofotômetros de absorção e compreender as funções de cada um. Relacionar os fundamentos da técnica 

de espectrofotometria ultravioleta-visível com os conceitos básicos da colorimetria; relações entre absorbância, 

transmitância e coeficiente de absorção molar; determinações espectrofotométricas experimentais; propriedades 

da radiação eletromagnética: o efeito da absorção; ondas eletromagnéticas; espectros eletromagnéticos; 

determinação da relação entre absorbância e concentração (métodos da curva de calibração e de adição 

padrão); aplicação. 

3) Espectrofotometria de absorção atômica: considerações gerais; fundamentos; análise quantitativa; fontes para 

medidas de absorção atômica; interferências; métodos de correção; técnicas analíticas de absorção; curvas 

analíticas de calibração; método de adição padrão; limites de detecção; instrumental; análise comparativa da 

absorção atômica e emissão; aplicação. 

4) Espectroscopia de emissão atômica/chama: considerações gerais; princípios que regem a espectrofotometria 

de emissão atômica; mecanismo da emissão; espectros de emissão atômica; espectrofotometria de emissão 

baseada em fonte de plasma; instrumental; aplicações típicas e determinação experimental quantitativa por 

fotometria de chama; atomizadores à base de chama e eletrotérmicos; técnicas de atomização especializada; 

aplicação. 

5) Métodos eletroanalíticos: celas eletroquímicas (equação de Nernst; Potenciometria direta e titulação 

potenciométrica; eletrodos de referência e eletrodos indicadores; eletrogravimetria; coulometria e titulação 

coulométrica; voltametria; amperometria; eletrodos modificados. 

6) Técnicas de extração: em fase sólida; separação cromatográfica; discussão de termos: rendimento, 

recuperação, matriz, coeficiente de distribuição, adsorção, purga e trapeamento, "headspace". 

7) Princípios básicos de cromatografia: modalidades de cromatografia; alguns termos técnicos: discussão de fase 

estacionária, fase líquida, banda cromatográfica (perfil gaussiano), parâmetros de retenção (distância, volume, 

tempo) área cromatográfica, eficiência, resolução, processos de partição e de adsorção-dessorção. 

8) Cromatografia líquida: planar; coluna; alta eficiência (CLAE); exclusão por tamanho (CET); troca iônica; 

dispositivos e equipamentos; detectores; amostras típicas; recursos de análise qualitativa e quantitativa. 

9) Cromatografia gasosa: convencional (CG); alta resolução (CGAR); aparelhagem para CG e CGAR: gás de 

arraste, sistema de injeção, colunas, forno de colunas e detectores; amostras típicas; recursos de análise 

qualitativa e quantitativa. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 
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NETO, F. R. A.; NUNES, D. S. S. Cromatografia Princípios básicos e técnicas afins. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2003. 

BACCAN, N. et al. Química Analítica Quantitativa Elementar. 3 ed., São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 

EWING, G. W. Métodos instrumentais de análise química. 9 ed., São Paulo: Edgard Blucher, v. 1 e 2, 1972. 

SKOOG, D. A. et al. Princípios de análise instrumental. 5 ed., Porto Alegre: Bookman, 2009. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

SOARES, L. C. Curso básico de instrumentação para analistas de alimentos e fármacos. 1 ed., São Paulo: 

Manole, 2006. 

VOGEL, A. I. Análise Química Quantitativa. 6 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de química analítica. 9 ed., São Paulo: Thomson, 2014. 
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PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 31Q Disciplina: Química Analítica Quantitativa  

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 51 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 51 C.H. Total: 
Aulas: 60 

Horas: 51 

Semestre: 5º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 23Q 

EMENTA 

Erros e tratamentos de dados analíticos; gravimetria: características e natureza física dos precipitados; volumetria 

de neutralização; volumetria de precipitação; volumetria de óxido-redução; titulações complexométricas. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Discutir os fundamentos e aplicações dos métodos analíticos clássicos (volumétricos e gravimétricos). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Erros e tratamento de dados analíticos: algarismos significativos; erros, tipos e propagação de erros; desvios, 

exatidão e precisão; rejeição de resultados. 

2) Natureza física dos precipitados: formação, envelhecimento e contaminação de precipitados; precipitação de 

uma solução homogênea; influência das condições de precipitação. 

3) Volumetria de neutralização: titulação de ácido fortes e bases fortes; titulação de ácidos fracos e bases fortes; 

titulação de ácidos fortes e bases fracas; titulação de ácidos polipróticos; indicadores: escolha, viragem e erros, 

ponto final e ponto de equivalência. 

4) Volumetria de precipitação: curva e fatores que afetam a curva de titulação; detecção do ponto final; métodos 
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argentimétricos. 

5) Volumetria de óxido-redução: reações de óxido-redução e semi-reações; potencial de eletrodo e equação de 

Nernst; curvas de titulação e detecção do ponto final. 

6) Titulação complexométrica: curvas de titulação: efeito de tampão e de mascarantes; indicadores 

metalocrômicos e escolha do titulante; métodos de titulação envolvendo ligantes polidentados (EDTA). 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

BACCAN, N. et al. Química Analítica Quantitativa Elementar. 3 ed., São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 

VOGEL, A. I. Análise Química Quantitativa. 6 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de química analítica. 9 ed., São Paulo: Thomson, 2014. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

HARRIS, D. C. Análise Química Quantitativa. 8 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

HAGE,D. S.; CARR,J. D. Química Analítica e Análise Quantitativa. São Paulo: Pearson, 2012. 
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PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 32Q Disciplina: Química Analítica Quantitativa Experimental 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 0 C.H. Prática: 51 C.H. Total: 51 C.H. Total: 
Aulas: 60 

Horas: 51 

Semestre: 5º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 23Q 

EMENTA 

Técnicas básicas de laboratório de Química Analítica, gravimetria, precipitação convencional e em solução 

homogênea; volumetria de neutralização; volumetria de precipitação; volumetria de óxido-redução; titulações 

complexométricas. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Discutir os fundamentos e aplicações dos métodos analíticos clássicos utilizando procedimentos executados no 

laboratório. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Calibração de material de vidro. 

2) Padronização de soluções. 

3) Índice de acidez. 

4) Análise de soda cáustica comercial. 

5) Titulação de ácidos polipróticos. 
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6) Determinação de Ca+2 e de Mg+2 em calcário. 

7) Determinação de H2O2: Comparação de métodos. 

8) Determinação de matéria orgânica em solos. 

9) Análise de comprimido de Vitamina C. 

10) Determinação de NaCl: comparação de métodos. 

11) Determinação gravimétrica de ferro. 

12) Determinação gravimétrica de níquel. 

13) Determinação gravimétrica de sulfato. 

14) Extração de ferro. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

BACCAN, N. et al. Química Analítica Quantitativa Elementar. 3 ed., São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 

VOGEL, A. I. Análise Química Quantitativa. 6 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

LEITE, F. Práticas de química analítica. 2 ed., Campinas: Átomo, 2005. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de química analítica. 9 ed., São Paulo: Thomson, 2014. 

HARRIS, D. C. Análise Química Quantitativa. 8 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

 

8.6.6.  Ementas do 6º Semestre 
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MATRIZ 01 

Código: 34Q Disciplina: Geologia e Mineralogia 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 34 C.H. Total: 
Aulas: 40 

Horas: 34 

Semestre: 6º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: Não se aplica 

EMENTA 

Introdução a geologia e minerologia. Métodos de datação. Ciclo das rochas ígneas, sedimentares e 

metamórficas. Propriedades físicas e químicas dos minerais. Classificação e uso dos minerais.  

OBJETIVOS DA EMENTA 
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A Mineralogia como ramo das Ciências Geológicas que se dedica ao estudo dos minerais através das suas 

propriedades, constituição, estrutura, gênese e modos de sua ocorrência. Dessa forma, mediante o estudo 

desse componente curricular, busca-se a compreensão dos seus conceitos básicos, propriedades físicas dos 

minerais, mineralogia determinativa, noções sobre rochas: rochas ígneas, classificação e descrição das rochas 

ígneas, rochas sedimentares (classificação e descrição) e rochas metamórficas (classificação e descrição). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Introdução às ciências da Terra: origem do universo, do sistema solar e do planeta Terra; conceitos 

geotectônicos clássicos e as idéias sobre deriva continental e tectônica de placas; composição e estrutura interna 

da Terra; aspectos físicos e químicos da Litosfera e da Astenosfera; as grandes divisões da crosta terrestre; a 

escala de tempo geológico e as datações radiométricas; os principais métodos de datação, exemplos de 

aplicação; o ciclo das rochas; rochas ígneas, sedimentares e metamórficas; descrição e classificação das rochas 

ígneas, sedimentares e metamórficas 

2) Minerais: principais minerais formadores das rochas; magmatismo e rochas ígneas; formas de ocorrência de 

corpos ígneos; metamorfismo e rochas metamórficas; tipos de metamorfismos; processos intempéricos; 

sedimentos e rochas sedimentares; estruturas sedimentares; conceitos estratigráficos. 

3) Mineralogia e cristaloquímica: cristais, minerais e mineralóides; estrutura cristalina; cristalografia morfológica; 

cristaloquímica; propriedades físicas dos minerais; minerais não-silicatados; minerais silicatados. 

4) O uso econômico dos minerais: os minerais e a vida cotidiana; fontes de recursos minerais no Brasil e no Mato 

Grosso. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

TEIXEIRA, W. et. al. Decifrando a Terra. Oficina de Textos. 2 ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

2009. 

LEINZ, V.; CAMPOS, J. E. S. Guia para determinação de minerais. São Paulo: Companhia Editorial Nacional, 

1971.  

DOMINGUES, A. F. et al. A gestão dos recursos hídricos e a mineração. Brasília: ANA – Agência Nacional de 

Águas, 2006. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

NETO, R. B. G. Cidades da mineração: memória e práticas culturais em Mato Grosso na primeira metade 
do século XX. Cuiabá: EdUFMT, 2006. 

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3 ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2006. 25 
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BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL  

MATRIZ 01 

Código: 35Q Disciplina: Microbiologia e Fermentação Industrial 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 25 C.H. Prática: 9 C.H. Total: 34 C.H. Total: 
Aulas: 40 

Horas: 34 

Semestre: 6º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 26Q, 29Q 

EMENTA 

Microbiologia industrial na produção de bebidas e fármacos; grupos de microrganismos de interesse industrial; 

processos fermentativos de produção de aguardentes, cervejas, vinhos, vegetais, leites e derivados. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Estudar os fundamentos da microbiologia industrial, dos processos metabólicos fermentativos e suas 

aplicações industriais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 1) Microbiologia industrial na produção de alimentos e bebidas. 

 2) Grupos de microrganismos de interesse ambiental. 

 3) Leveduras: morfologia, cultivo e identificação. 

 4) Fermentação alcoólica: aguardentes, cervejas, vinho, leite e derivados. 

5) Aulas práticas: preparo de meios de cultura, cultivo e contagem de microrganismos; cinética microbiana. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

TORTORA, G. J. et al. Microbiologia. 12. ed., Porto Alegre: Artmed, 2017. 

BARBOSA, H. R.; TORRES, B. B. Microbiologia básica. São Paulo: Atheneu, 2010. 

BORZANI, W. et al. Biotecnologia industrial: fundamentos. 1 ed., São Paulo: Edgard Blucher, v. 1, 2001. 

SCHIMIDELL, W. et al. Biotecnologia industrial: engenharia bioquímica. 1 ed., São Paulo: Edgard Blucher, v. 

2, 2001. 

LIMA, U. A. et al. Biotecnologia industrial: processos fermentativos e enzimáticos. 1 ed., São Paulo: Edgard 

Blucher, v. 3, 2007. 

AQUARONE, E. et al. Biotecnologia industrial: biotecnologia na produção de alimentos. 1 ed., São Paulo: 

Edgard Blucher, v. 4, 2001. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

JAY, J. M. Microbiologia de alimentos. 6 ed., Porto Alegre: Artmed, 2000. 

VERMELHO, A. B. et al. Práticas de microbiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

SILVA, N. et al. Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos e água. 3 ed., São Paulo: livraria 

Varela, 2007.  
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DE 
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MATRIZ 01 

Código: 36Q Disciplina: Indústria de Alimentos e Bebidas 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 44 C.H. Prática: 7 C.H. Total: 51 C.H. Total: 
Aulas: 60 

Horas: 51 

Semestre: 6º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 26Q 

EMENTA 

Microbiologia, bromatologia, carnes, leite, ovos, fermentação, obtenção do vinagre, bebidas e gelatina. Aspectos 

regionais. Inovações tecnológicas e Impactos ambientais. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Prover formação técnica de profissionais qualificados e capacitados na área de produção industrial. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Fermentações na indústria de alimentos. 

2) Fermentação acética: produção do vinagre.  

3) Bromatologia: introdução; noções gerais sobre a composição de alimentos; umidade, cinzas e fibras; análise 

de lipídeos; análise de carboidratos; análise de proteínas. 

4) Carnes: cortes comerciais de carnes; conversão de músculo em carne; propriedades da carne fresca; 

princípios do processamento de produtos cárneos; processos de estocagem e preservação das carnes; Análise 

de Perigos e Controle de Pontos Críticos; tecnologia de fabricação de produtos e subprodutos cárneos. 

5) Leite: história da evolução laticinista no mundo e no Brasil; estrutura e função da glândula mamária; obtenção 

higiênica do leite; leite normal, conceito sobre o leite, valor alimentício, composição e classificação do leite; 

estabelecimentos de leite e derivados; processos de conservação do leite; beneficiamento de leite de consumo; 

tecnologia de obtenção dos derivados do leite (princípios da produção de queijos; produção de manteiga de leite; 

produção e importância dos fermentados lácteos (leites fermentados, iogurtes, bebidas lácteas); produção de 

leites concentrados (leite condensado, evaporado, farinha láctea e leite em pó)). 

6) Ovos:  estrutura, composição e propriedades funcionais do ovo de galinha; fatores que influem na classificação 

comercial e meios empregados na avaliação do ovo; conservação do ovo pelos diversos processos; legislação 

nacional relativa a ovos e derivados. 

7) Gelatinas: definição; empregos; matérias-primas; etapas do processo produtivo; legislação. 

8) Refrigerantes: definição e considerações técnicas (reações químicas envolvidas; refrigerantes diet e light; 
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fenilcetonúricos; consumo, ingredientes e nutrientes; susceptibilidade microbiológica); legislação; classificação e 

matérias-primas; processo produtivo; preparação de xarope simples e composto; controle de qualidade. 

9) Bebidas fermentadas e destiladas: aspectos legais para produção, registro de produtor e de produtos 

fermentados e destilados alcoólicos no MAPA; identificação e dimensionamento dos principais equipamentos do 

processo de fabricação, planejamento e estabelecimento de uma agroindústria de bebida fermentada e destilada; 

processos de fermentação e destilação de bebidas; operações pós-fermentação e pós-destilação, padronização 

(blended) de bebidas destiladas; controle de qualidade de bebidas - Análise de Perigo e Pontos Críticos de 

Controle (APPCC); Boas Práticas de Fabricação (BPF) - e principais análises físico-químicas de bebidas 

fermentadas e destiladas; estudo do processo de produção da cerveja, vinho, cachaça, vodka e uísque. 

10) Aditivos alimentares. 

11) Alterações do alimento com o processamento e estocagem e alterações microbiológicas em alimentos: micro-

organismos patogênicos, deterioração e conservação de alimentos. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

VENTURINI FILHO, W. G. Tecnologia de bebidas. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 

VENTURINI FILHO, W. G. Bebidas alcóolicas. 1 ed., São Paulo: Edgard Blucher, v. 1, 2010. 

VENTURINI FILHO, W. G. Bebidas não alcóolicas. São Paulo: Edgard Blucher, v. 2, 2010. 

OLIVEIRA, B. L.; OLIVEIRA, D. D. Qualidade e tecnologia de ovos. Lavras: UFLA, 2013. 

MONTEIRO, A. A. et al. Tecnologia de produção de derivados de leite. 2 ed., Viçosa: UFV, 2011. 

ORDÓÑEZ, J. A. Tecnologia de alimentos: componentes dos alimentos e processos. Porto Alegre: Artmed, 

v. 1, 2005. 

ORDÓÑEZ, J. A. Tecnologia de alimentos: alimentos de origem animal. Porto Alegre: Artmed, v. 2, 2005. 

SENAI. Higiene e conservação de alimentos. Coleção Alimentos, São Paulo: SENAI, 2014.  

GOMIDE, L. A. et al. Ciência e qualidade da carne: fundamentos. Viçosa: UFV, 2013.  

BERTOLINO, M. T. Gerenciamento da qualidade na indústria alimentícia. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

PINTO, P. S. A. Inspeção e higiene de carnes. Viçosa: UFV, 2014. 

RAMOS, E.; GOMIDE, L. Avaliação da qualidade de carnes: fundamentos e metodologia. Viçosa: UFV, 2007. 

BEHMER, M. L. A. Tecnologia do leite. 1 ed., São Paulo: Nobel, 1999. 

FELLOWS, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e práticas. 2 ed., São Paulo: 

Artmed, 2006. 

CALIL, R. M; AGUIAR, J. Aditivos nos alimentos. São Paulo: R. M. Calil, 1999. 

VENTURINI FILHO, W. G. Indústria de bebidas: inovação, gestão e produção. São Paulo: Edgard Blucher, 

2011. 

GOMES, J. C. Legislação de alimentos e bebidas. Viçosa: UFV, 2011. 
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MATRIZ 01 

Código: 37Q Disciplina: Indústria de Papel, Couro e Têxtil 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 44 C.H. Prática: 7 C.H. Total: 51 C.H. Total: 
Aulas: 60 

Horas: 51 

Semestre: 6º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 26Q 

EMENTA 

Curtimento de peles; Papel e celulose; Indústria Têxtil, e; Aspectos regionais. Inovações tecnológicas e Impactos 

ambientais. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Prover formação técnica de profissionais qualificados e capacitados na área de produção industrial. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Celulose e papel: introdução; matéria-prima principal: a madeira; composição química da madeira; processo 

industrial de obtenção do papel; processo termoquímico-mecânico Kraft ou Sulfato; tratamento do licor negro 

(unidade de recuperação); branqueamento; secagem e embalagem; fabricação do papel; a reciclagem do papel; 

operações unitárias: secagem industrial; impactos ambientais e aspectos regionais. 

2) Indústria têxtil: fibras e filamentos têxteis naturais, artificiais e sintéticos; processos de fabricação dos tecidos; 

fios: classificação, titulação e aplicações; processos de fiação; tecido plano: classificação, características e 

aplicações; malharia: classificação, características e aplicações; acabamento: classificação, processos e 

aplicações; novas tecnologias. 

3) Curtumes: introdução (peles e couros); processamento de peles e couros; fundamentos químicos; tecnologia 

do curtimento (processos físicos e químicos; fundamentos químicos; controle de qualidade do curtimento); 

tecnologia recurtimento, pré-acabamento e acabamento (processos físicos e químicos; controle de qualidade); 

gestão ambiental em curtumes. 

4) Levantar os aspectos regionais dos segmentos industriais. 

5) Realização de visitas técnicas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 
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MATRIZ 01 

Código: 32Q Disciplina: Responsabilidade Social e Meio Ambiente 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 34 C.H. Total: 
Aulas: 40 

Horas: 34 

Semestre: 6º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: Não se aplica 

EMENTA 

Conceito de responsabilidade social corporativa. Ética empresarial. Conceito de responsabilidade social na 

história. Aplicação da responsabilidade social à realidade brasileira. Modelos de responsabilidade social. 

Responsabilidade social dirigido ao tema do meio ambiente. Crise ambiental. Conceito de crescimento 

sustentável. Sustentabilidade empresarial. Estratégias de conservação ambiental. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Socializar os conteúdos pertinentes a Ética e Responsabilidade Social e Meio Ambiente viabilizando além de 

condutas pessoais, condutas profissionais de acordo com os preceitos utilizando ferramentas tecnológicas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Conceitos de ética, ética empresarial e desenvolvimento sustentável e como são aplicados nas empresas: 

conceitos de ética; ética nas organizações; ética e responsabilidade social nas empresas, aspectos históricos; 

desenvolvimento sustentável envolvendo a relação entre econômico, ambiental e social. 

2) Governança, ética e transparência nas empresas: transparência e ética empresarial; valores e código de ética 

e cultura organizacional; balanço social; ISO 26000; gestão participativa; responsabilidade na gestão do público 

interno; política de remuneração; condições de trabalho; desenvolvimento profissional; demissão; aposentadoria. 

3) Responsabilidade na relação com o meio ambiente e sustentabilidade:desenvolvimento sustentável; 

GAUTO, M.; ROSA G. Química Industrial. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

SHREVE, N. R.; BRINK, J. Indústria de Processos Químicos. 4 ed., Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1997. 

FELDER, R. M.et al.  Princípios elementares dos processos químicos. 3 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2014. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

BARBOSA, G. P. Operações da Indústria Química – Princípios, processos e aplicações. 1 ed., São Paulo:  

Ética, 2015. 

RAMANATHAN, L. V. Corrosão e seu controle. São Paulo: Hemus, 1997. 
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prevenção da qualidade ambiental; poluição; mudanças climáticas; sistema de gestão ambiental; gerenciamento 

do Impacto ambiental e do ciclo de vida dos produtos; uso sustentável de recursos. 

4) Responsabilidade na relação com os fornecedores: seleção e avaliação de fornecedores; análise da cadeia 

produtiva; apoio ao desenvolvimento de fornecedores. 

5) Responsabilidade na gestão do relacionamento com os clientes: política de comunicação comercial; 

relacionamento com o cliente; danos potenciais dos produtos e serviços. 

6) Responsabilidade na relação com governo e a sociedade: campanhas políticas; práticas anticorrupção; 

influência social; participação em projetos sociais governamentais. 

7) Responsabilidade na relação com a comunidade e ações sociais: gerenciamento do impacto da empresas na 

comunidade local e geral; investimentos sociais; ações sociais e projetos sociais; relação com organizações do 

terceiro setor; institutos e fundações; marketing social. 

8) Terceiro setor: história do terceiro setor; classificação; atuações. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

BAETA, A. M. B. et al. Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. 5 ed., São Paulo: Cortez, 

2011.  

PHILIPPI JR., A.; PELICIONI, M. C. F. Educação e sustentabilidade. 1 ed., São Paulo: Manole, 2005. 

PHILIPPI JR., A. et al. Curso de gestão ambiental. 2 ed., São Paulo: Manole, 2014.  

SEIFFERT, M. E. B. Gestão ambiental: instrumentos, esferas de ação e educação ambiental. 2 ed., São 

Paulo: Atlas, 2011. 

CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. A questão ambiental: diferentes abordagens. 4 ed., Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2008. 

FIORILLO, C. A. P. Curso de direito ambiental brasileiro. 12 ed., São Paulo: Saraiva, 2011. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

MOURA, L. A. A. Qualidade e gestão ambiental. 5 ed., São Paulo: Juarez de Oliveira, 2008. 

GRUN, M. Em busca da dimensão ética na educação ambiental. São Paulo: Papirus, 2007.  

NALINI, J. R. Ética ambiental. 3 ed., São Paulo: Milennium, 2010.  
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PLANO 

DE 
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MATRIZ 01 

Código: 34Q Disciplina: Economia e Organização Industrial 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 25 C.H. Prática: 9 C.H. Total: 34 C.H. Total: Aulas: 40 
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Horas: 34 

Semestre: 6º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: Não se aplica 

EMENTA 

Conceitos básicos de economia; noções de microeconomia e estrutura de mercado; noções de economia 

industrial e da tecnologia. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Fornecer aos alunos conhecimento básico de Economia, bem como abordar aspectos da Economia voltados 

para a dinâmica industrial e tecnologia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Conceitos básicos de economia: produto e renda; consumo e investimento; balanço de pagamentos; 

câmbio.  

2) Microeconomia e estruturas de mercado: teoria da produção com um insumo variável e com dois 

insumos variáveis; teoria dos preços e produção em concorrência perfeita, monopólio e oligopólio; mercados 

oligopolísticos e padrões de concorrência; tipologia das estruturas de mercado. 

3) Economia industrial e da inovação tecnológica: medidas de concentração industrial; mudança tecnológica 

e economia; redes de firmas; sistemas de inovação e novos espaços inovadores; parques e pólos tecnológicos; 

incubadoras de empresas de base tecnológica; gestão da inovação: gestão de sistemas de inovação e gestão da 

inovação na empresa. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

VASCONCELLOS, E. Gerenciamento da tecnologia: um instrumento para a competitividade empresarial. 

São Paulo: Edgard Blucher, 1992. 

VASCONCELLOS, M. A. S. et al. Fundamentos da economia. 4 ed., São Paulo: Saraiva, 2008. 

ROSSETTI, J. P. Introdução à economia. 11 ed., São Paulo: Atlas, 1985. 

GRIECO, F. A. O Brasil e a nova economia global. São Paulo: Aduaneiras, 2001. 

MATTOS, R. L.; GUIMARÃES, L. S. Gestão da tecnologia e inovação: uma abordagem prática. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

ALBUQUERQUE, E. M. Sistema Nacional de Inovação no Brasil: uma análise introdutória a partir de dados 
disponíveis sobre a ciência e a tecnologia. Revista de Economia Política, v. 16, 1996. 

LAMBERT, J. A. Inovação e tecnologia. Cuiabá: EdUFMT, 2008.  

NELSON, R.; KIM, L. Tecnologia, aprendizado e inovação. Campinas: Unicamp, 2005. 

TIGRE, P. B. Gestão da inovação: uma abordagem estratégica, organizacional e de gestão de 
conhecimento. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 41Q Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso 1 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 17 C.H. Total: 
Aulas: 40 

Horas: 34 

Semestre: 6º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: A partir do 4º semestre 

EMENTA 

Orientação na elaboração do projeto de trabalho de conclusão de curso, realizada em conjunto com o professor-

orientador, desde o levantamento e fichamento bibliográfico para fundamentação teórica até o desenvolvimento 

dos tópicos: introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados esperados, cronograma e referências 

bibliográficas. Orientação da escrita de acordo com as normas de trabalhos acadêmicos do IFMT. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Os trabalhos de conclusão de curso consistem em observar, investigar e, principalmente, de reflexões e críticas 

sobre o tema, problema ou assunto, sobre o qual será centrada. Orientar os alunos na elaboração e execução 

de projetos de pesquisas e para publicação dos resultados.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Elaboração do TCC; 2) revisão bibliográfica; 3) execução da metodologia proposta para coleta de dados; 4) 

tabulação e análise dos dados; 5) redação da monografia ou artigo 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

BERTUCCI, J. L. O. Metodologia básica para elaboração de trabalhos de conclusão de curso (TCC). São 

Paulo: Atlas, 2008. 

CRUZ, C.; RIBEIRO, U. Metodologia científica – Teoria e prática. 2 ed., Rio de Janeiro: Axcel Books, 2004. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica – Práticas de fichamentos, resumos, resenhas. 11 ed., São Paulo: 

Atlas, 2010. 

SOUZA, D.; SILVA, M. F. Como escrever uma monografia: manual de elaboração com exemplos e 
exercícios. São Paulo: Atlas, 2010. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed., São Paulo: Atlas, 2016. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 23 ed., 

Petrópolis: Vozes, 1996. 

 
CONSEPE Resolução nº 18 de 02/09/2020 

CONSUP Resolução nº 080 de 26/11/2020 



 
 

 
 

8.6.7.  Ementas do 7º Semestre 

GONÇALVES, H. A. Manual de projetos de pesquisa científica. 3 ed., São Paulo: Avercamp, 2015. 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 42Q Disciplina: 
Indústria de Processos Siderúrgicos, Mineralogia, Cimento e 

Cerâmica 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 44 C.H. Prática: 7 C.H. Total: 51 C.H. Total: 
Aulas: 60 

Horas: 51 

Semestre: 7º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 26Q, 34Q 

EMENTA 

Fabricação: cerâmicas, vidro, cimento, gesso e cal, mineração, processos siderúrgicos. Aspectos regionais. 

Inovações tecnológicas e Impactos ambientais. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Prover formação técnica de profissionais qualificados e capacitados na área de produção industrial. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Cerâmica: generalidades; louças porosas – não esmaltadas, esmaltadas, faianças, fabricação de esmaltes 

estaníferos, fornos, tilojos e telhas; louças semipermeáveis – louças sanitárias; louças impermeáveis; refratários 

e produtos especiais; processos de fabricação; controle de qualidade. 

2) Cal e cimento: generalidades; Cal – classificação, fabricação e utilização; cimento Potland; gesso. 

3) Vidros: introdução; principais características; classificação dos vidros quanto à composição; classificação dos 

vidros quanto à aplicação; matérias-primas; processo produtivo. 

4) Siderurgia: obtenção do aço; matérias-primas e o seu preparo; processo siderúrgico; conformação mecânica; 

ligas metálicas; método de obtenção das ligas; tipos de ligas; propriedade das ligas; reciclagem do ferro no 

Brasil. 

5) Introdução ao tratamento de minérios: conceito e tratamento de minérios; histórico; jazidas minerais e 

depósitos; minerais e seus usos; beneficiamento físico (etapas de cominuição (britagem e moagem), 

classificação por tamanho (peneiramento, classificação em meio fluido), concentração (gravimetria, separação 

magnética, flotação) e separação sólido-líquido (espessamento filtragem)); processos hidrometalúrgicos 
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(lixiviação, extração por solventes (extração líquido-líquido), adsorção, troca iônica, cementação e precipitação 

química); finalidades econômica e social; aspectos ambientais no setor mineiro: barragens de rejeitos. 

6) Levantar os aspectos regionais dos segmentos industriais. 

7) Realização de visitas técnicas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

GAUTO, M.; ROSA G. Química Industrial. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

SHREVE, N. R.; BRINK, J. Indústria de Processos Químicos. 4 ed., Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1997. 

RAMANATHAN, L. V. Corrosão e seu controle. São Paulo: Hemus, 1997. 

FELDER, R. M. Princípios elementares dos processos químicos. 3 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

WONGTSCHOWSKI, P. Indústria Química – Riscos e oportunidades. 2 ed., São Paulo: Edgard Blucher, 2002. 

GEMELLI, E. Corrosão de materiais metálicos e sua caracterização. Rio de Janeiro: LTC, 2014.  
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PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 43Q Disciplina: Indústria Petroquímica, Sucroalcooleira e Biocombustíveis 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 44 C.H. Prática: 7 C.H. Total: 51 C.H. Total: 
Aulas: 60 

Horas: 51 

Semestre: 7º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 26Q 

EMENTA 

Indústria do petróleo e petroquímica, polímeros, tintas, galvanoplastia, biocombustíveis, indústria de açúcar e 

álcool. Aspectos regionais. Inovações tecnológicas e Impactos ambientais. Visita técnica. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Prover formação técnica de profissionais qualificados e capacitados na área de produção industrial. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Petróleo e gás natural: introdução; origem e formação do petróleo; composição e propriedades do 

petróleo; caracterização e classificação do petróleo e suas frações; produtos do petróleo; indústria do petróleo; 

exploração; extração e produção; transporte; refino; distribuição; gás natural; processamento do gás natural; 

suprimentos de gás natural; resíduos e meio ambiente. 

2) Polímeros e petroquímica: introdução; derivados petroquímicos; definições sobre polímeros; técnicas de 
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polimerização; polímeros mais comuns; elastômeros; produção de garrafas plásticas; produção de fios 

poliméricos; produção de filmes plásticos. 

3) Indústria sucroalcooleira: introdução (produção e principais constituintes da cana de açúcar); definição de 

açúcar e álcool; processo de fabricação (condicionamento da matéria-prima, processos de extração; purificação/ 

clarificação, filtração, sulfitação, evaporação, cozimento, cristalização, turbinagem ou centrifucação, secagem, 

embalagem e armazenagem do açúcar, fermentação alcóolica, destilação, desidratação, armazenagem do 

álcool); controle de qualidade do açúcar e do álcool; geração de energia (bagaço e caldeiras).  

4) Fabricação de tintas industriais: introdução; classificação e constituintes das tintas; veículo fixo ou veículo 

não volátil; solventes; pigmentos; aditivos; processo de fabricação das tintas imobiliárias a base água e base 

solvente; métodos de pintura; princípios de formação da película; mecanismos básicos de proteção. 

5) Galvanoplastia: definição e princípios (eletroquímica); as atividades de galvanoplastia (cobragem, 

cromagem, douração, estanhagem, zincagem, niquelagem, prateação, chumbagem, esmaltagem); etapas do 

processo de galvanoplastia – niquelagem (desengraxe, decapante, banho de níquel); agentes poluentes. 

6) Biocombustíveis: tipos de biocombustíveis (sólidos, líquidos e gasosos); biorefinarias; ciclo do carbono; 

introdução à análise do ciclo de vida; produção de bioetanol de 2ª geração; produção de biodiesel a partir de 

óleos vegetais; biocombustíveis de microalgas; biobutanol; biohidrogênio; biocombustíveis para transporte; 

questões ambientais; futuros dos biocombustíveis; novas tecnologias e biocombustíveis avançados. 

7) Levantar os aspectos regionais dos segmentos industriais. 

8) Realização de visitas técnicas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

GAUTO, M.; ROSA G. Química Industrial. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

SHREVE, N. R.; BRINK, J. Indústria de Processos Químicos. 4 ed., Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1997. 

ABRAMOVAY, R. Biocombustíveis: A energia da controvérsia. São Paulo: Senac, 2009. 

LOPES, C. H. Tecnologia de produção de açúcar de cana. São Paulo: EdUFSCar, 2011. 

MANO, E. B.; MENDES, L. C. Introdução a polímeros. São Paulo: Edgard Blucher, 2004. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

CORTEZ, L.A.B. et al. Biomassa para energia. Campinas: Unicamp, 2008 

KNOTHE, G. et al.  Manual de biodiesel. São Paulo: Edgard Blucher, 2006. 

FELDER, R. M. et al. Princípios elementares dos processos químicos. 3 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

NEIVA, J. Conheça o petróleo. São Paulo: Ao Livro Técnico, 1986. 

ROSILLO-CALLE, F. et al. Uso da biomassa para produção de energia na indústria brasileira. Campinas: 

Unicamp, 2008. 
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IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 44Q Disciplina: Indústria de Cosméticos, Agroquímicos e Sanitizantes 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 44 C.H. Prática: 7 C.H. Total: 51 C.H. Total: 
Aulas: 60 

Horas: 51 

Semestre: 7º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 26Q 

EMENTA 

Indústria de cosméticos, sabão, detergentes, desinfetantes e óleos. Processo de manipulação farmacêutica. 
Indústria do fósforo, fertilizantes e defensivos agrícolas. Aspectos regionais. Inovações tecnológicas e Impactos 

ambientais. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Prover formação técnica de profissionais qualificados e capacitados na área de produção industrial. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 1) Cosméticos: introdução; regulamentação específica dos cosméticos; normas sanitárias; classificação dos 

produtos cosméticos; características dos produtos cosméticos; matérias-primas dos cosméticos; manipulação de 

fórmulas farmacêuticas sólidas (sabonete em barra, sais de banho, cápsulas); manipulação de fórmulas 

farmacêuticas semissólidas (creme iônico, creme não iônico, pastas, pomadas, linimentos e unguentos); 

manipulação de fórmulas farmacêuticas líquidas (sabonete líquido, shampoo, condicionador, soluções); 

estabilidade de produtos cosméticos; controle de qualidade. 

 2) Óleos e gorduras: definição, propriedades e características; produção de óleos e gorduras (extração por fusão, 

prensagem e extração por solvente); refinação dos óleos e gorduras (depuração, neutralização, clarificação, 

desodorização, climatização, hidrogenação); controle de qualidade de óleos e gorduras. 

 3) Sabões e detergentes: introdução; matérias-primas dos sabões e detergentes; etapas de fabricação; 

propriedades; controle de qualidade;  riscos do uso de domissanitários clandestinos. 

 4) Desinfetanes e alvejantes:  diferenças entre os desinfetantes catiônicos e aniônicos; ação bactericida e 

perfumes hidrossolúveis e lipossolúveis; custos e proporção de princípios ativos; metodologia prática de 

produção e controle de qualidade. 

 5) Indústria de defensivos agrícolas:  classes; unidades de produção e formulação; síntese; corantes e 

pigmentos; alvejantes óticos; unidades Típicas de Produção; aspectos ambientais. 

 6) Fertilizantes: critérios de qualidade dos fertilizantes; matérias-primas; fertilizantes básicos; forma química de 

alguns fertilizantes comerciais; solubilidade em água de alguns produtos puros; tabela de compatibilidade de 

fertilizantes; processos de fabricação (fertilizantes fosfatados, nitrogenados, potássicos); aspectos ambientais da 

indústria. 

 7) Levantar os aspectos regionais dos segmentos industriais. 
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 8) Realização de visitas técnicas. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

GAUTO, M.; ROSA G. Química Industrial. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

SHREVE, N. R.; BRINK, J. Indústria de Processos Químicos. 4 ed., Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1997. 

RAMALHO, H. F.; SUAREZ, P. A. Z. A química dos óleos e gorduras e seus processos de extração e refino. 

Revista Virtual de Química, v. 5, n. 1, 2013. 

ROMANOVSKI, P. Iniciação à química cosmética. 1 ed., São Paulo: Tecnopress, v. 1 e 2, 2002. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

FELDER, R. M.et al.  Princípios elementares dos processos químicos. 3 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

WONGTSCHOWSKI, P. Indústria Química – Riscos e oportunidades. 2 ed., São Paulo: Edgar Blucher, 2002. 

MORETTO, E.; FETT, R. Tecnologia de óleos e gorduras vegetais na indústria de alimentos. 1 ed., São 

Paulo: Varela, 1998. 
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PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 45Q Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso 2 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 34 C.H. Total: 
Aulas: 40 

Horas: 34 

Semestre: 7º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: 41Q 

EMENTA 

Orientação na elaboração do projeto de trabalho de conclusão de curso, realizada em conjunto com o professor-

orientador, desde o levantamento e fichamento bibliográfico para fundamentação teórica até o desenvolvimento 

dos tópicos: introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados esperados, cronograma e referências 

bibliográficas. Orientação da escrita de acordo com as normas de trabalhos acadêmicos do IFMT. Avaliar 

criticamente o trabalho científico 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Os trabalhos de conclusão de curso consistem em observar, investigar e, principalmente, de reflexões e críticas 

sobre o tema, problema ou assunto, sobre o qual será centrada. Orientar os alunos na elaboração e execução 

de projetos de pesquisas e para publicação e apresentação dos resultados.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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8.6.8. Disciplinas Optativas 
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Código: 1Q.O Disciplina: Língua Brasileira de Sinais 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 34 C.H. Total: 
Aulas: 40 

Horas: 34 

Semestre: Não se aplica Modalidade: Presencial Pré-requisito: Não se aplica 

EMENTA 

A educação de surdos no Brasil. Cultura surda e a produção literária. Emprego da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) em situações discursivas formais: vocabulário, morfologia, sintaxe e semântica. Prática dos usos da 

LIBRAS em situações discursivas mais formais. 

1) Redação da monografia ou artigo; 2) apresentação oral e escrita do TCC; 4) avaliação da apresentação oral 

e escrita do TCC; 5) Arguição pela banca examinadora 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

BERTUCCI, J. L. O. Metodologia básica para elaboração de trabalhos de conclusão de curso (TCC). São 

Paulo: Atlas, 2008. 

CRUZ, C.; RIBEIRO, U. Metodologia científica – Teoria e prática. 2 ed., Rio de Janeiro: Axcel Books, 2004. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica – Práticas de fichamentos, resumos, resenhas. 11 ed., São Paulo: 

Atlas, 2010. 

SOUZA, D.; SILVA, M. F. Como escrever uma monografia: manual de elaboração com exemplos e 
exercícios. São Paulo: Atlas, 2010. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed., São Paulo: Atlas, 2016. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 23 ed., 

Petrópolis: Vozes, 1996. 

GONÇALVES, H. A. Manual de projetos de pesquisa científica. 3 ed., São Paulo: Avercamp, 2015. 
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OBJETIVOS DA EMENTA 

Compreender os principais aspectos da Língua Brasileira de Sinais – Libras, língua oficial da comunidade surda 

brasileira, contribuindo para a inclusão educacionais dos alunos surdos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) A Língua Brasileira de Sinais e a constituição dos sujeitos surdos; história das línguas de sinais; as línguas de 

sinais como instrumentos de comunicação, ensino e avaliação da aprendizagem em contexto educacional dos 

sujeitos surdos; a língua de sinais na constituição da identidade e cultura surdas  

2) Legislação específica: a Lei nº 10.436, de 24/04/2002 e o decreto nº 5.626, de 22/12/2005.  

3 – Introdução a Libras: características da língua, seu uso e variações regionais; noções básicas da Libras: 

configurações de mão, movimento, locação, orientação da mão, expressões não-manuais, números; expressões 

socioculturais positivas: cumprimento, agradecimento, desculpas, expressões socioculturais negativas: 

desagrado, verbos e pronomes, noções de tempo e de horas.  

4) Prática introdutória em Libras: diálogo e conversação com frases simples; expressão viso-espacial. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

GESSER, A. Libras? Que língua é essa? São Paulo: Parábola, 2009. 

QUADROS, R.M.; REBELO, C.C. Língua de Sinais. Porto Alegre: Penso, 2011. 

JESUS, D. M. et al. Inclusão, práticas pedagógicas e trajetórias de pesquisa. Porto Alegre: Mediação, 2009. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

SILVA, C. A.; MUÑOZ, M. A. D. Diversidade na educação, respeito e inclusão. Porto Alegre: Metodista, 2012. 

BEYES, H. O. Inclusão e avaliação na escola - De Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. 

Porto Alegre: Mediação, 2013. 

 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 2Q.O Disciplina: Liderança e Gestão de Pessoas 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 34 C.H. Total: 
Aulas: 40 

Horas: 34 

Semestre: Não se aplica Modalidade: Presencial Pré-requisito: Não se aplica 

EMENTA 

Novos modelos de liderança; os novos desafios de Liderança; a compreensão dos conceitos e das práticas 

referentes à administração e desenvolvimento dos Recursos Humanos nas organizações, enfocando as relações 
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de trabalho no contexto atual e suas perspectivas nas indústrias; liderança e relações étnico-raciais; o processo 

de comunicação, a formação e gerenciamento de grupos e equipes de trabalho. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Capacitar o participante a compreender e incorporar os conceitos e práticas de gestão de pessoas, formação de 

líderes e planejamento de processos sucessórios. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Papel do líder, do gerente e do coach. 

2) Diferenças entre gerentes e líderes. Visão estratégica dessas atividades. 

3) Base de atendimento: crenças, escuta ativa, autoconhecimento, autocontrole, capacidade de formular 

perguntas. 

4) Exercícios práticos sobre técnicas de coaching. 

5) Indicadores, gestão a vista. 

6) Organização de reunião, transformação de um grupo em pessoas focadas em solução. 

7)Gestão de conflitos, estabelecimento de acordos, cumprimento dos pactos, condutas aceitas e 

responsabilidades. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

BERGAMINI, C. W. Liderança: administração do sentido. 2 ed., São Paulo: Atlas, 2009. 

ROBBINS, S. P. et al. Comportamento organizacional. 14 ed., São Paulo: Pearson, 2010. 

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas. 4 ed., Rio de Janeiro: Manole, 2014. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

BENNIS, W. A formação do líder. São Paulo: Atlas, 1996. 

MASCARENHAS, A. O. Gestão estratégica de pessoas: evolução, teoria e crítica. São Paulo: Cengage 

Learing, 2015. 

BITTENCOURT, C. Gestão contemporânea de pessoas. 2 ed., Porto Alegre: Bookman, 2010. 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 3Q.O Disciplina: Metodologia de Pesquisa 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 34 C.H. Total: 
Aulas: 40 

Horas: 34 
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Semestre: Não se aplica Modalidade: Presencial Pré-requisito: Não se aplica 

EMENTA 

Fundamentos da metodologia científica; normas para elaboração de trabalhos acadêmicos; métodos e técnicas 

de pesquisa; a comunicação entre os orientados/orientadores; o projeto preliminar de pesquisa; o projeto de 

pesquisa; o experimento; a comunicação científica; a organização do texto científico (normas ABNT/IFMT). 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Conhecer e usar os fundamentos, os métodos e as técnicas de elaboração da pesquisa científica. Compreender 

e empregar as diretrizes do trabalho científico para formatação, indicação de citações, uso de fontes de 

informação e organização de referências. Ampliar o domínio de conhecimento sobre gêneros textuais 

acadêmicos. Elaborar e apresentar projeto de pesquisa de artigo científico. Avaliar o papel da Universidade e 

dos Institutos Federais como instituições produtoras e disseminadoras do conhecimento científico. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Conceitos epistemológicos nucleares da ciência. 

2) Regras gerais para apresentação/formatação. Procedimentos para fazer citações e organizar referências. 

3) Tipos de conhecimento. Tipos de Ciência. Tipos, métodos e técnicas de pesquisa científica. 

4) O papel de orientando/orientador na produção da pesquisa acadêmica. 

5) Definição e características de um projeto preliminar e um projeto de pesquisa. 

6) O sistema de comunicação na ciência: canais informais e canais formais. 

7) Elementos de construção do texto científico. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 23 ed., 

Petrópolis: Vozes, 1996. 

CRUZ, C.; RIBEIRO, U. Metodologia científica – Teoria e prática. 2 ed., Rio de Janeiro: Axcel Books, 2004. 

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

AQUINO, I. S. Como escrever artigos científicos. São Paulo: Saraiva, 2010. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

CHASSOT, A. I. A ciência através dos tempos. 4 ed., São Paulo: Moderna, 1994.  

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed., São Paulo: Atlas, 2016. 
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Código: 4Q.O Disciplina: Leitura e Produção de Textos 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 34 C.H. Total: 
Aulas: 40 

Horas: 34 

Semestre: Não se aplica Modalidade: Presencial Pré-requisito: Não se aplica 

EMENTA 

Leitura e produção de textos nos diferentes gêneros discursivos. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Propiciar situações que permitam ao aluno a caracterização de textos a partir de sua funcionalidade. Desenvolver 

competências de leitura e produção de textos a partir do estudo de aspectos fundamentais que constituem os 

diferentes gêneros textuais. Oportunizar situações para que o aluno possa rever e refletir sobre seu próprio 

trabalho, exercitando atividades de análise, crítica e reelaboração. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Leitura de textos autênticos e atuais em diferentes gêneros; 

2) Discussão das idéias implícitas e explícitas apresentadas nos textos; 

3) Percepção dos recursos lingüísticos utilizados; 

4) Produção de textos em diferentes gêneros, com ênfase no texto técnico. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007.  

CUNHA, C. & CINTRA, L. F. L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2007.  

MEDEIROS, J. B. Redação científica – Práticas de fichamentos, resumos, resenhas. 11 ed., São Paulo: 

Atlas, 2010. 

MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

KOCH, I. G.V. A Coesão Textual. São Paulo: Contexto, 2013.  

KOCH, I. G.V. A Coerência Textual. São Paulo: Contexto, 2014.  

VAL, M. G. C. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 
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Código: 5Q.O Disciplina: Empreendedorismo, Inovação e Criatividade 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 34 C.H. Total: 
Aulas: 40 

Horas: 34 

Semestre: Não se aplica Modalidade: Presencial Pré-requisito: Não se aplica. 

EMENTA 

Evolução da Administração. Conceitos atuais em Administração. Organizações. Processo administrativo. 

Relações humanas. Organização e métodos de trabalho Recursos humanos. Decisão e informação gerencial. 

Administração de material. Custos. Novas formas de gestão organizacional e do conhecimento. Dinâmica das 

organizações. Empreendedorismo e Novos Paradigmas.  

OBJETIVOS DA EMENTA 

Desenvolver nos alunos o espírito empreendedor, disponibilizando as ferramentas necessárias para que o 

empreendedorismo e a inovação façam parte do dia a dia laboral desses alunos é o grande objetivo da disciplina. 

Nela, os estudantes identificam estratégias de transferência do conhecimento produzido para a sociedade, por 

meio da elaboração de planos de negócios e dos procedimentos para registro de patentes. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Aspectos gerais do empreendedorismo: introdução ao empreendedorismo; empreendedorismo no Brasil e no 

mundo; dimensões políticas, sociais e econômicas do empreendedorismo. 

2) Inovação e criatividade: a busca de informações; processo e técnicas de geração de ideias. 

3) Características do comportamento empreendedor: comportamento empreendedor; aspectos psicológicos e 

sociais relativos ao comportamento empreendedor 

4) Negociação e empreendedorismo: importância e natureza da negociação; etapas do processo de negociação; 

estratégias e táticas de negociação 

5) Elaboração de plano de negócios (PN): objetivo e importância do PN; partes constituintes do PN. 

6) Procedimentos para registro de patentes. 

7) Concretizar um projeto a partir da identificação de uma oportunidade local, pondo em prática atitudes 

empreendedoras. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

DORNELAS, J. Empreendedorismo na prática. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

KWASNICKA, E. L. Introdução à administração. 6 ed., São Paulo: Atlas, 2011. 

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 8 ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

MATTOS, J. R. L.; GUIMARÃES, L. S. Gestão da tecnologia e inovação: uma abordagem prática. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 
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DRUCKER, P. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): práticas e princípios. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learnig, 2015.  

ROBBINS, S. P. et al. Comportamento organizacional. 14 ed., São Paulo: Pearson, 2010. 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
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BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 
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DE 
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MATRIZ 01 

Código: 6Q.O Disciplina: Ética Ambiental 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 34 C.H. Total: 
Aulas: 40 

Horas: 34 

Semestre: Não se aplica Modalidade: Presencial Pré-requisito: Não se aplica 

EMENTA 

As relações entre meio ambiente, ecologia ambiental, social, mental e integral. O discurso ambiental e natural. A 

compreensão da ética enquanto internalização dos valores da vida. Cidadania e Ética: direitos e deveres 

individuais e coletivos com relação ao meio ambiente. Ética e a explicitação de princípios e valores nas 

organizações. Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e Desenvolvimento Sustentável (DS). A evolução do 

debate e o papel social da empresa.  A relação com as partes interessadas da empresa. Ação Social e projetos 

socioambientais de empresas. Marketing Social e consumo sustentável. Estratégias e práticas para uma gestão 

responsável. Balanço Social. Indicadores de sustentabilidade. Normas e padrões de RSE utilizadas como 

ferramentas de gestão. Recorte dos modelos: relações comunitárias, relações financeiras e de capital, relações 

trabalhistas, relações de comércio, prestação de contas. Corrupção, transparência e códigos de ética. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Apresentar os princípios básicos, definições e perspectivas relacionadas com este importante ramo da ética. 

Serão abordados aspectos relacionados com os problemas ambientais a partir de uma visão moral. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1) Introdução à ética ambiental. 

2) Fundamentos da ética e da moral. 

3) Noção de ética e moral. 

4) Finalidade da vida moral. 

5) Ética ambiental: para uma nova epistemologia. 

6) Epistemologia e saber ambiental. 

7) Perspectivas para a construção de uma ética ambiental. 

8) Os princípios da ética ambiental: caminhos para uma teoria. 

9) Epistemologia: aos termos. 

10) Epistemologia e ambiente. 

11) Sociedade e ambiente. 

12) Ética ambiental e dilemas modernos. 

13) A invenção da modernidade. 

14) Iluminismo. 

15) Racionalidade instrumental. 

16) Antropocentrismo, biocentrismo e especismo. 

17) Crise ambiental: as consequências da modernidade: 

18) Humanidade e o progresso. 

19) Consequências socioambientais. 

20) Ética ambiental: uma discussão internacional. 

21) Conferências e encontros interinstitucionais. 

22) Economia e ambiente. 

23) Economia e aspectos gerais. 

24) O ambiente na economia: um panorama geral. 

25) Economia e ambiente: perspectivas teóricas. 

26) Ecomarxismo. 

27) Economia ambiental. 

28) A economia ecológica. 

29) Sustentabilidade e desenvolvimento. 

30) Desenvolvimento para liberdade. 

31) Desenvolvimento sustentável/sustentabilidade. 

32) Desenvolvimento sustentável. 

33) Ecologismo dos pobres. 

34) Desenvolvimento sem crescimento. 

35) Sustentabilidade: a questão do objeto e do discurso. 

36) Sustentabilidade e o discurso no setor econômico. 

37) Mercado verde e a cidadania. 

38) Sustentabilidades e discussões correlatas. 

39) Bioética. 

40) Bioética e a declaração. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

OLIVEIRA, M. Correntes Fundamentais da Ética Contemporânea. 5 ed., Petrópolis: Vozes, 2014. 

CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. A questão ambiental: diferentes abordagens. 4 ed., Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2008. 

PHILIPPI JÚNIOR, A.; PELICIONI, M. C. F. Educação ambiental e sustentabilidade. 1 ed., São Paulo: Manole, 

2005. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

GRUN, M. Em busca da dimensão ética na educação ambiental. São Paulo: Papirus, 2007. 

NALINI, R. Ética Ambiental. 3 ed., Campinas: Millenium, 2010. 

ARRUDA, M. C. C. et al. Fundamentos de ética empresarial e econômica. 4 ed., São Paulo: Atlas, 2009. 
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MATRIZ 01 

Código: 7Q.O Disciplina: Corrosão 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 50 C.H. Prática: 18 C.H. Total: 68 C.H. Total: 
Aulas: 80 

Horas: 68 

Semestre: Não se aplica Modalidade: Presencial Pré-requisito: 12Q 

EMENTA 

Importância da corrosão: diferentes setores, custos. Aplicações da eletroquímica nos processos corrosivos. 

Heterogeneidades responsáveis por corrosão eletroquímica. Formas de corrosão. Meios corrosivos. Mecanismos 

básicos de corrosão. Corrosão microbiológica. Oxidação e corrosão em temperaturas elevadas. Corrosão 

associada a solicitações mecânicas. Seleção e compatibilidade de materiais. Métodos de combate à corrosão. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Fornecer aos alunos os conceitos básicos envolvidos na corrosão dos metais e suas ligas, abordar os principais 

mecanismos de atuação e técnicas de controle. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1) Importância e custos da corrosão.  

2) Formas de corrosão: generalizada e localizadas.  

3) Abordagem termodinâmica da corrosão como processo eletroquímico. Potenciais Reversíveis e Irreversíveis. 

Diagramas de Pourbaix.  

4) Abordagem cinética da corrosão. Teoria de polarização. Curvas de polarização e principais aplicações práticas: 

medida de velocidade de corrosão, passivação, corrosão localizada.  

5) Heterogeneidades de meio e de material que afetam a corrosão: pilha de aeração diferencial, pilha de 

concentração, pilha de temperatura, defeitos cristalinos e tensões aplicadas ou residuais.  

6) Ação corrosiva dos meios aquosos segundo a natureza química de seus componentes.  

7) Corrosão sob tensão: ocorrência, mecanismo, ensaios e técnicas de controle.  

8) Corrosão em concreto: constituintes do concreto, mecanismos de deterioração e técnicas de controle.  

9) Corrosão Microbiológica: ocorrência, principais microrganismos, mecanismos de ação e técnicas de controle. 

10) Corrosão em altas temperaturas: ocorrência, mecanismos, ensaios e técnicas de controle.  

11) Técnicas de controle da corrosão: revestimentos, inibidores, proteção catódica e proteção anódica.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

GENTIL, V. Corrosão. 6 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

GEMELLI, E. Corrosão de materiais metálicos e sua caracterização. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

TICIANELLI, E. A.; GONZÁLEZ, E. R. Eletroquímica. 2 ed., São Paulo: Edusp, 2005. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

RAMANATHAN, L. V. Corrosão e seu controle. São Paulo: Hemus, 1997. 

VIDELA, H. A. Biotecnologia: corrosão microbiológica. São Paulo: Edgard Blucher, 1993. 
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Código: 8Q.O Disciplina: Projetos em Síntese Orgânica  

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 18 C.H. Prática: 50 C.H. Total: 68 
C.H. 

Total: 

Aulas: 80 

Horas: 68 

Semestre: Não se aplica Modalidade: Presencial 
Pré-

requisito: 
15Q, 16Q 

EMENTA 
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Sínteses de produtos solicitados pela comunidade a partir de matérias primas produzidas no Brasil. 

Funcionalização e interconversão de grupos funcionais. Formação de ligações carbono-carbono. Reações com 

derivados organometálicos e uso de carbocátions estabilizados. Formação de ligações carbono-heteroátomo. 

Fechamento e abertura de anéis. Reduções. Oxidações. Uso de grupos protetores em síntese. Sínteses 

estereoespecificas. Reações em condições anidras. Uso de reagentes e solventes alternativos para uma química 

limpa. Catálise. Fontes de energia não-clássicas em síntese orgânica. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

• Fornecer aos alunos uma visão mais aprofundada da síntese orgânica, destacando as metodologias 

mais modernas utilizadas na síntese de compostos orgânicos.  

• Desenvolver raciocínio da síntese orgânica utilizando métodos modernos de formação de ligações 

carbono-carbono, sínteses estereosseletivas e reações envolvendo organometálicos.  

• Desenvolver no aluno a capacidade de buscar informações e de tomar decisões com segurança e 

independência dentro de um raciocínio lógico;  

• Planejar e elaborar plano sintético de moléculas orgânicas com grau de complexidade e sempre que 

possível, contemplar alguns dos princípios da química verde.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Introdução ao laboratório de síntese orgânica: normas de segurança; vidrarias básicas; desempenho no 

laboratório: registro dos dados, relatórios, consulta aos manuais, assiduidade, etc. 

2) Estratégia de planejamentos em síntese orgânica: introdução; estratégia e planejamento (escolha da molécula 

alvo; planejamento retrossintético; escolha dos equivalentes sintéticos; abordagem segundo os princípios da 

Química Verde); levantamento bibliográfico; seminário com proposta sintética. 

3) Reagente limitante; cálculo de rendimento de intermediários e rendimento total; catálise: homogênea, 

heterogênea e por transferência de fase; isolamento e purificação de intermediários; caracterização de 

intermediários e produtos finais; work up das reações; scale up; grupos de proteção; tratamento e secagem de 

solventes. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B.; Química Orgânica. 10 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2015. 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B.; Química Orgânica. 10 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 2, 2013. 

PAVIA, D. L. et al. Química Orgânica Experimental: técnicas de pequena escala. 2 ed., Porto Alegre: 

Bookman, 2009. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

DUPONT, J. Química organometálica: elementos do bloco D. 1 ed., Porto Alegre: Bookman, 2005. 

DIAS, A. G. et al. Guia prático de química orgânica. 1 ed., Rio de Janeiro: Interciência, v. 1, 2004. 

DIAS, A. G. et al. Guia prático de química orgânica. 1 ed., Rio de Janeiro: Interciência, v. 2, 2008. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 9Q.O Disciplina: Tópicos Especiais em Físico-Química 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 68 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 68 C.H. Total: 
Aulas: 80 

Horas: 68 

Semestre: Não se aplica Modalidade: Presencial Pré-requisito: 21Q 

EMENTA 

A ementa será elaborada e apresentada ao Colegiado do Curso de Química Industrial para apreciação e a 

disciplina só será oferecida após aprovação pelo Colegiado do Curso. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Visa oportunizar assuntos da atualidade na área de Físico-Química permitindo ao aluno uma constante 

renovação. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O programa será elaborado e apresentado ao Colegiado do Curso de Química Industrial para apreciação e a 

disciplina só será oferecida após aprovação pelo Colegiado do Curso.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

Ementa aberta.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

• Ementa aberta. 

 
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 10Q.O Disciplina: Tópicos Especiais em Química Analítica 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 68 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 68 C.H. Total: Aulas: 80 
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Horas: 68 

Semestre: Não se aplica Modalidade: Presencial Pré-requisito: 31Q 

EMENTA 

A ementa será elaborada e apresentada ao Colegiado do Curso de Química Industrial para apreciação e a 

disciplina só será oferecida após aprovação pelo Colegiado do Curso. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Visa oportunizar assuntos da atualidade na área de Química Analítica permitindo ao aluno uma constante 

renovação. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O programa será elaborado e apresentado ao Colegiado do Curso de Química Industrial para apreciação e a 

disciplina só será oferecida após aprovação pelo Colegiado do Curso.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

Ementa aberta.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

Ementa aberta. 

 
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 11Q.O Disciplina: Química de Polímeros 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 68 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 68 C.H. Total: 
Aulas: 80 

Horas: 68 

Semestre: Não se aplica Modalidade: Presencial Pré-requisito: 15Q 

EMENTA 

Síntese e propriedades de polímeros. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Ao final da disciplina, o estudante será capaz de conhecer os conceitos fundamentais envolvidos na química de 

polímeros. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1) Síntese de polímeros: reação de adição; reação de condensação. 

2) Cinética de polimerização: cinética da reação de adição; cinética da reação de condensação. 

3) Propriedades físicas e químicas dos polímeros. 

4) Distribuição de massas moleculares. 

5) Termodinâmica: parâmetro de solubilidade. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

MANO, E. B.; MENDES, L. C. Introdução a polímeros. 2 ed., São Paulo: Edgard Blucher, 2004. 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B.; Química Orgânica. 10 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 2, 2013. 

MANO, E. B. et al. Química experimental de polímeros. 1 ed., São Paulo: Edgard Blucher, 2004. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

MANO, E. B.; MENDES, L. C. Identificação de plásticos, borrachas e fibras. 1 ed., São Paulo: Edgard Blucher, 

2000.  

BRUICE, P. Y.; Química Orgânica. 4 ed., São Paulo: Pearson - Prentice Hall, v. 1 e 2, 2006. 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 12Q.O Disciplina: Tecnologia Limpa 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 34 C.H. Total: 
Aulas: 40 

Horas: 34 

Semestre: Não se aplica Modalidade: Presencial Pré-requisito: Não se aplica 

EMENTA 

O contexto da produção mais limpa. A ecoeficiência e a produção mais limpa. Histórico da produção mais limpa 

no Brasil. Prevenção da poluição/ P+L e tecnologia de fim de tubo. A metodologia de P+L UNIDO/UNEP. 

Declaração internacional sobre produção mais limpa. Técnicas de redução da poluição: mudança do produto, 

mudança no processo, boas práticas operacionais (good housekeeping practices), mudança de matérias-

primas/insumos, mudança da tecnologia, reuso, reciclagem interna e externa, Embalagens e transporte. A 

metodologia de P+L como instrumento de marketing. A metodologia de produção mais limpa – P+L e o sistema 

de gestão Ambiental – SGA baseado na norma internacional. 

OBJETIVOS DA EMENTA 
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• Conhecer e aplicar as diretrizes e metodologias da P+L em empresas;  

• Implantar e gerenciar programas de P+L. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) O contexto da produção mais limpa.  

2) A ecoeficiência e a produção mais limpa. 

3) Histórico da produção mais limpa no Brasil. 

4) Prevenção da poluição/ P+L e tecnologia de fim de tubo. 

5) A metodologia de P+L UNIDO/UNEP.  

6) Declaração internacional sobre produção mais limpa.  

7) Técnicas de redução da poluição: mudança do produto; mudança no processo; boas práticas 

operacionais (good housekeeping practices); mudança de matérias-primas/insumos; mudança da tecnologia; 

reuso; reciclagem interna e externa; embalagens e transporte. 

8) A metodologia de P+L como instrumento de marketing, a metodologia de produção mais limpa – P+L e o 

sistema de gestão Ambiental – SGA baseado na norma internacional ISO 14001 e outras metodologias. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

SEIFERT, M. E. B. Sistemas de Gestão Ambiental SGA-ISO 14001: Melhoria contínua da Produção mais 
Limpa na prática e experiência de 24 empresas. Porto Alegre: Atlas, 2011. 

SANTOS, L. M. M. Avaliação ambiental de processos industriais. São Paulo: Signus, 2011. 

MOURA, L. A. A. Qualidade e gestão ambiental. 5 ed., São Paulo: Juarez de Oliveira, 2008. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

ASSUMPÇÃO, L.F.J. Sistema de Gestão Ambiental: Manual Prático para implantação de SGA e 
certificação ISO 14001/2004. 4 ed., Curitiba: Juruá, 2009. 

BARBIERI, J.C. Gestão Ambiental Empresarial: Conceitos, Modelos e Instrumentos. 3 ed., São Paulo: 

Saraiva, 2007. 

SEIFERT, M. E. B. Gestão Ambiental. 2 ed., Porto Alegre: Atlas, 2011. 

QUEIROZ, S. M. P. Gestão ambiental em pequenas e médias empresas. Rio de Janeiro: Quality mark, 2004. 
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MATRIZ 01 

Código: 13Q.O Disciplina: Controle Estatístico de Processos 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 34 C.H. Total: Aulas: 40 
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Horas: 34 

Semestre: Não se aplica Modalidade: Presencial Pré-requisito: 27Q 

EMENTA 

Evolução histórica do Controle Estatístico de Processo (CEP); conceitos e aplicações; gráficos de controle: 

fundamentação estatística dos gráficos de controle; tipos de gráficos de controle para atributos e para variáveis; 

CEP com o Uso do Excel; análise da capacidade e sistemas de medida. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

Estimular a aquisição, compreensão e síntese de conhecimentos fundamentais relacionados ao controle 

estatístico de processos como ferramenta para controle e melhoria da qualidade e otimização de processos de 

produção. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Introdução ao Controle Estatístico do Processo: considerações iniciais; definição do controle estatístico do 

processo; objetivos do controle estatístico do processo; origens históricas das cartas de controle; sistema de 

controle do processo; estatística: conceitos Básicos - Média; Desvio-padrão; Variância; Mediana; Teste de 

Hipóteses. 

2) Distribuições Discretas e Contínuas: distribuição Hipergeométrica, Binomial e Poisson; distribuição Normal. 

3) Gráficos de controle para variáveis: gráfico da Média e da Amplitude; gráfico da Média e do Desvio-Padrão; 

gráfico para Medições Individuais e Amplitude Móvel; gráficos de Controle para processos autocorrelacionados e 

gráficos com limites alargados. 

4) Gráficos de Controle para Atributos: gráfico p, np, c, u, Gráfico de Deméritos. 

5) Avaliação da Capabilidade do Processo: limites Naturais, de especificação e de controle; índices de 

Capabilidade do Processo. 

6) Avaliação de Sistemas de Medição de Variáveis: características de um sistema de medição; avaliação do Erro 

Sistemático; estudo de Reprodutibilidade e Repetitividade nos sistemas de medição; estimativa da Variabilidade 

do Processo de Produção; avaliação do Vício do Sistema de Medição; avaliação da Linearidade do Instrumento; 

avaliação da Adequação e da Resolução do Instrumento. 

7) Inspeção da Qualidade: amostragem de Aceitação Lote a Lote para atributos; inspeção para Aceitação; Curva 

Característica Operacional (CCO); Determinação do Plano de Amostragem; inspeção retificadora; nível de 

Qualidade Aceitável; risco do produtor e risco do consumidor; amostragem simples, dupla e múltipla; NBR 5426 

para amostragem; amostragem de aceitação por variáveis; elaboração de planos de amostragem. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

MONTGOMERY, D. C. Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade. 7 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

RAMOS, E. M. L. S. Controle estatístico da qualidade. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

COSTA, A. F. B. Controle estatístico de qualidade.  2 ed., São Paulo: Atlas, 2012.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 
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DINIZ, M. G. Desmistificando o Controle Estatístico de Processo. 1. ed., São Paulo: Artliber, 2001 

PALADINI, E. P. Gestão da qualidade. Teoria e Prática. 3 ed., São Paulo: Atlas, 2004. 

LOUZADA, F. et al. Controle estatístico de processos: uma abordagem prática para cursos de engenharia 
e administração. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 
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MATRIZ 01 

Código: 14Q.O Disciplina: Processos Catalíticos Industriais 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 68 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 68 C.H. Total: 
Aulas: 80 

Horas: 68 

Semestre: Não se aplica Modalidade: Presencial Pré-requisito: 21Q 

EMENTA 

Catálise Homogênea. Grandezas de reação. Principais classes de processos de catálise homogênea. Catálise 

heterogênea. Fenômenos de adsorção. Suportes sólidos. Principais classes de processos de catálise 

heterogênea.  

OBJETIVOS DA EMENTA 

Capacitar os alunos com o tema catálise, fazendo com que o mesmo reconheça as principais aplicações em 

escala industrial bem como inovações na área de catálise homogênea e heterogênea. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Catálise Homogênea. 

2) Grandezas de reação. 

3) Principais classes de processos de catálise homogênea. 

4) Catálise heterogênea. 

5) Fenômenos de adsorção. 

6) Suportes sólidos. 

7) Principais classes de processos de catálise heterogênea. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

DUPONT, J. Química organometálica: elementos do bloco D. 1 ed., Porto Alegre: Bookman, 2005. 

FELDER, R. M.et al.  Princípios elementares dos processos químicos. 3 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

LEVENSPIEL, O. Engenharia das reações químicas. 3 ed., São Paulo: Edgard Blucher, 2000. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 
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ATKINS, P.W; PAULA, J. Físico-Química. 5 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2012. 

SHREVE, N. R.; BRINK, J. Indústria de Processos Químicos. 4 ed., Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1997. 
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MATRIZ 01 

Código: 15Q.O Disciplina: Controle e Segurança Alimentar 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 34 C.H. Total: 
Aulas: 40 

Horas: 34 

Semestre: Não se aplica Modalidade: Presencial Pré-requisito: Não se aplica. 

EMENTA 

Conceitos gerais sobre segurança alimentar. Controle de doenças veiculadas por alimentos. Estudo de casos. 

Evolução do sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC). Etapas para implantação do 

sistema APPCC. 

OBJETIVOS DA EMENTA 

O aluno deverá ser capaz de compreender os conceitos de higiene e microbiologia para entender a prever as 

suas aplicações no controle e segurança de alimentos, e contextualizá-los à área de tecnologia em alimento.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Definir e conceituar o que é segurança alimentar. Qualidade sanitária dos alimentos. Estratégias efetivas 

em segurança alimentar. Ferramentas para a garantia da segurança alimentar dos alimentos. 

2) O que são doenças alimentares. Infecções alimentares. Intoxicações alimentares. Agentes biológicos. 

Agentes não biológicos.  

3) Higienização de alimentos (higiene de equipamentos, espaço físico, pessoal, de matérias-primas, 

embalgens,etc). 

4) O HACCP e a Indústria Alimentar. Exemplos práticos do sistema APPCC. 

5) A origem do sistema APPCC. História, justificativa e importância do sistema APPCC.  

6) As Primeiras Aplicações do HACCP.  

7) O Primeiro Modelo de HACCP. 

8) Introdução e classificação dos perigos: biológicos, químicos e físicos. 

9) Conhecer e se familiarizar com as etapas anteriores à implantação do sistema.  

10) Conhecer e se familiarizar com sistema APPCC do Codex Alimentarius: os 7 princípios e diretrizes para 

aplicação do sistema APPCC.  

11) Orientações para a Aplicação do Sistema HACCP Recomendações para a Implantação e Manutenção do 
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Sistema HACCP. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

GERMANO, P. M. L.; GERMANO, M. I. S. Higiene e vigilância sanitária de alimentos: qualidade das 
matérias-primas, doenças transmitidas por alimentos, treinamento de recursos humanos. 5 ed., São 

Paulo: Varela, 2015.  

SANTOS JÚNIOR, C. J. Plano APPCC em estabelecimentos alimentícios: guia técnico para elaboração. Rio 

de Janeiro: Rubio, 2014. 

SANTOS JÚNIOR, C. J. Manual de BPF, POP e registros em estabelecimentos alimentícios. Rio de Janeiro: 

Rubio, 2011. 

MASTROENI, M. F. Biossegurança: aplicada a laboratórios e serviços de saúde. 2 ed., São Paulo: Atheneu, 

2005. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

VENTURINI FILHO, W. G. Tecnologia de bebidas. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 

CARVALHO, P. R. Boas práticas químicas em biossegurança. 2 ed., Rio de Janeiro: Interciência, 2013. 

 
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 16Q.O Disciplina: Biotecnologia  

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 34 C.H. Prática: 0 C.H. Total: 34 C.H. Total: 
Aulas: 40 

Horas: 34 

Semestre: Não se aplica Modalidade: Presencial Pré-requisito: 20Q 

EMENTA 

Biotecnologia: definição, histórico e importância econômica. Introdução à biotecnologia: conceito e perspectiva 

histórica. Biotecnologia e a multidisciplinaridade. As fases dos processos biotecnológicos: materiais e técnicas 

utilizados em cada fase. Aplicações nas diversas áreas: agrícola alimentar, ambiental e da saúde. Proteção às 

invenções biotecnológicas. Segurança em biotecnologia. Aspectos sociais, morais e éticos da biotecnologia. 

Biotecnologia e alimentos: biorreatores e biofábricas; bioenzimas e alimentos; biotecnologia e engenharia 

genética; OGMs e suas aplicações e implicações ambientais e na saúde. 

 

OBJETIVOS DA EMENTA 
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Introduzir os conceitos básicos da biotecnologia e suas principais aplicações científicas e industriais, 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Introdução: o que é biotecnologia? 

2) Os agentes biológicos: as células e os cromossomos; os microrganismos; as enzimas e os anticorpos; os 

ácidos nucleicos e os genes. 

3) As ferramentas básicas: os bioprocessos; a cultura de células e tecidos; a tecnologia do DNA; a 

engenharia genética. 

4) O impacto na sociedade: biotecnologia e Meio Ambiente: Biotecnologia e Agricultura; Biotecnologia e 

Criação de Animais; Biotecnologia e Saúde: as vacinas; Biotecnologia e Saúde: os testes diagnósticos; 

Biotecnologia e Saúde: os medicamentos; Biotecnologia e Saúde: os tratamentos novos; Biotecnologia e 

Alimentos; Biotecnologia e Alimentos Novos. 

5) Bioética e Biossegurança. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

BORZANI, W. et al. Biotecnologia industrial: fundamentos. 1 ed., São Paulo: Edgard Blucher, v. 1, 2001. 

SCHIMIDELL, W. et al. Biotecnologia industrial: engenharia bioquímica. 1 ed., São Paulo: Edgard Blucher, v. 

2, 2001. 

LIMA, U. A. et al. Biotecnologia industrial: processos fermentativos e enzimáticos. 1 ed., São Paulo: Edgard 

Blucher, v. 3, 2007. 

AQUARONE, E. et al. Biotecnologia industrial: biotecnologia na produção de alimentos. 1 ed., São Paulo: 

Edgard Blucher, v. 4, 2001. 

GRIFFITHS, A J.F. et al. Introdução à Genética. 10 ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

PASTORE, G.M. et al. Biotecnologia de Alimentos. Rio de Janeiro: Atheneu, v. 12, 2013. 
BORÉM, A; SANTOS, F.R.  Entendendo a Biotecnologia. Viçosa: UFV, 2016. 

 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – SETEC 
IFMT – CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA 

BACHAREL EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 
PLANO 

DE 
ENSINO 

 

MATRIZ 01 

Código: 17Q.O Disciplina: Gestão e Tratamento de Águas e Efluentes 

Carga Horária da Disciplina Relação horas/aulas 

C.H. Teórica: 51 C.H. Prática: 17 C.H. Total: 68 C.H. Total: 
Aulas: 80 

Horas: 68 

Semestre: 5º Modalidade: Presencial Pré-requisitos: Não se aplica 
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EMENTA 

Padrões e parâmetros físico-químicos e biológicos da água. Poluição hídrica: principais poluentes e suas 

conseqüências na qualidade da água. Doenças de veiculação hídrica. Classificação das águas.  Controle de 

qualidade. Introdução ao tratamento da água: captação, sistemas de tratamento, distribuição e armazenamento 

de água.  Exemplos de projetos   de   tratamento   para   água   de   abastecimento   e   industriais.     Gestão   de   

uma Estação de Tratamento de Água (ETA). Origem dos resíduos líquidos. Caracterização e classificação dos 

efluentes líquidos. Introdução ao tratamento de efluentes domésticos e industriais. Técnicas de minimização de 

carga poluidora, normas técnicas de tratamento de efluentes, parâmetros de emissão estaduais e federais.  

Gestão de uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE). 

OBJETIVOS DA EMENTA 

• Propiciar uma visão prática do tratamento de água e efluentes líquidos. 

• Apresentar as normas e a legislação vigente sobre classificação das águas e padrões de lançamento   de   

efluentes. 

• Expor   a   importância   do   saneamento   para   o   meio ambiente, mostrar os principais componentes 

dos sistemas de tratamento de água e esgotos domésticos ou industriais 

• Instruir os alunos na gestão das estações de tratamento de água e de efluentes. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Gestão e tratamento de águas: utilização e disponibilidade de água; degradação dos recursos hídricos; 

reaproveitamento, fontes, legislação e características da água potável; parâmetros físicos, químicos e biológicos 

da água; tratamento convencional de águas de abastecimento; resinas de trocas iônicas e suas propriedades; 

tratamento químico de água utilizada no sistema de utilidades (água para caldeira, água de resfriamento); 

tratamento químico de água de piscina; aplicações da água na indústria e qualidade exigida; análises de controle 

de qualidade de água e efluentes. 

2) Gestão e tratamento de efluentes: concepção de sistemas de esgoto sanitário e efluentes industriais; 

caracterização dos efluentes; tratamentos de efluentes: tratamentos preliminares (gradeamento, caixas de areia, 

tanques de remoção de sólidos, óleos e graxas); tratamentos primários (decantação primária, digestão, secagem 

e disposição final dos lodos); tratamentos secundários; estação de tratamento de efluentes – ETE, convencional; 

processos biológicos; lagoa de estabilização – conceito, aplicação e localização – tipos de lagoas – influência de 

fatores climáticos – carga de matéria orgânica – dimensionamentos; tanque séptico – conceito e aplicação – tipos 

de tanques – disposição final de efluentes de tanque séptico – operação e manutenção. 

3) Resíduos sólidos: classificação dos resíduos; coleta seletiva; transporte de resíduos; compostagem; aterro 

industrial e sanitário; incineração; remediação; normalização em resíduos sólidos. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 
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SPERLING, M. V. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 4 ed., Belo Horizonte: 

UFMG, 2014. 

MACEDO, J. A. B. DE. Águas & Águas. São Paulo: Varela, 2001. 

LIBANEO, M. Fundamentos de Qualidade e Tratamento de água. 3 ed., Campinas: Átomo, 2010. 

FUNASA. Manual de saneamento. 3. ed., Brasília: FUNASA, 2004. 

RICHTER, C. A.; NETTO, J. M. A. Tratamento de água. São Paulo: Edgard Blucher, 1991.  

MONTEIRO, J. H. P. Manual de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Rio de Janeiro: IBAM, 2001. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES 

BAIRD, C. Química Ambiental. 4 ed., Porto Alegre: Bookman, 2011. 

CAMPOS, M. L. A. M. Introdução à biogeoquímica de ambientes aquáticos. Campinas. Editora Átomo. 2010. 

CHERNICHARO, C. A. L. Pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios. Belo Horizonte: Finep, 2000. 

NUNES, J. A. Tratamento físico-químico de águas residuárias industriais. 6 ed., Rio de Janeiro: ABES, 2012. 

9.  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pela 

Resolução CNE/CES 08, de 11/03/2002, o estágio curricular é elemento obrigatório 

para a formação do Químico Industrial. 

O Estágio Supervisionado do curso de Química Industrial tem duração mínima 

de 100 horas, podendo ser iniciado a partir do 4° (quarto) semestre e devendo ser 

concluído até o último semestre da integralização curricular. Pode ser realizado em 

empresas ou através de desenvolvimento de projetos de iniciação tecnológica na 

própria Instituição ou em Instituições parceiras. Por projetos tecnológicos, entendem-

se projetos envolvendo o desenvolvimento de novos produtos, processos, 

equipamentos ou técnica de análise de alimentos. 

As atividades programadas para o estágio curricular deverão manter uma 

correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo aluno. O 

estágio curricular é acompanhado por um professor orientador para cada aluno, em 

função da área de atuação no estágio e das condições de disponibilidade de carga 

horária dos professores. 

A avaliação do componente curricular se dará pela média aritmética dos 

seguintes instrumentos de avaliação: ficha de avaliação preenchida pelo supervisor 
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de estágio, ficha de avaliação preenchida pelo professor-orientador de estágio e 

relatório a ser entregue após a conclusão do estágio. Os modelos das fichas de 

avaliação e relatório de estágio estão disponíveis na página do curso para consulta 

pública. 

O relatório das atividades desenvolvidas será avaliado pelo professor 

orientador e pelo professor responsável pelo componente curricular. Após as 

correções e proposições este relatório será disponibilizado na página do curso para 

consulta pública. 

10.  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

 
O Trabalho de Conclusão de Curso tem a finalidade de levar o aluno a reunir 

todo o seu conhecimento de forma sistemática e mostrar sua capacidade de aplicar 

o método científico, analisar resultados e redigir textos técnicos. Assim sendo, o 

TCC deverá ser desenvolvido sobre um tema de interesse técnico-científico, 

preferencialmente ligado a demandas do mundo do trabalho. 

O aluno poderá apresentar uma proposta de trabalho (pré-projeto de 

pesquisa) que contemple a execução de trabalhos correspondentes ao seu perfil 

profissional. Este pré-projeto, cujo modelo se encontrará disponível para consulta na 

página do curso, deverá ser entregue no semestre anterior ao que o projeto será 

executado, conforme calendário estabelecido pela coordenação de curso. 

O TCC será desenvolvido individualmente e orientado por um professor do 

curso. Caso o aluno deseje uma orientação externa, deverá solicitar uma 

autorização e credenciamento do orientador no curso, mantendo sua coorientação 

ligada ao corpo docente do IFMT. 

A avaliação seguirá regulamento de TCC dos cursos superiores do campus 

Bela Vista, e poderá ser feito na forma de monografia ou artigo científico, cujos 

modelos encontram-se disponíveis da página do campus. 

11.  ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
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As Atividades Complementares deverão ser estimuladas na forma de 

trabalhos de iniciação científica, projetos multidisciplinares, visitas teóricas, trabalhos 

em equipe, desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação em empresas 

juniores e outras atividades empreendedoras. Além disso, será contabilizada 

também a participação em palestras, cursos de extensão e eventos técnico-

científicos, disciplinas não obrigatórias, publicação de artigos e resumos, 

representação em órgãos colegiados do IFMT ou em comissões institucionais, 

organização de eventos técnico-científicos, realização de cursos e estágio não 

curricular. Para sua integralização curricular o aluno precisa cumprir um mínimo de 

100 horas de Atividades Complementares ao longo do período em que estiver 

matriculado no curso. 

Os critérios para a contabilização das horas das atividades complementares 

deverão seguir o regulamento próprio do campus. 

12.  PROJETO INTEGRADOR 

 
 Dentro do âmbito acadêmico e universitário, um dos aspectos que é colocado 

muito em discussão é o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa ou de projetos 

interdisciplinares, que possibilitam ao aluno ter uma visão integrada e prática das 

suas disciplinas ao longo curso. O projeto integrador será desenvolvido tendo por 

objetivos:  

• desenvolver habilidades de relações interpessoais, de colaboração, de 

liderança, de comunicação, de respeito, aprender a ouvir e a ser 

ouvido – atitudes necessárias ao bom desenvolvimento de um trabalho 

em grupo;  

• adquirir uma atitude interdisciplinar, a fim de descobrir o sentido dos 

conteúdos estudados e competência adquiridas do 1º ao 7º semestre 

do curso;  
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• ser capaz de identificar e saber como aplicar o que está sendo 

estudado em sala de aula, na busca de soluções para os problemas 

que possam emergir, especialmente no âmbito regional; e  

• desenvolver a capacidade para pesquisa-ação que ajude a construir 

uma atitude favorável à formação permanente e continuada, bem como 

incentivo a prosseguir os estudos em nível de pós-graduação. 

Os projetos integradores do curso de Química Industrial serão 

desenvolvidos a partir do 4° semestre do curso e deverão perfazer o mínimo de 100 

horas ao final do curso. Cada projeto integrador terá disciplinas vinculadas que 

deverão ser necessariamente cursadas concomitante ou anteriormente ao 

desenvolvimento do projeto. As disciplinas vinculadas a cada eixo temático das 

ações integradoras deverão ser discutidas e aprovadas pelo NDE e Colegiado no 

ano anterior ao ano letivo ao qual se refere. A seguir, apresentam-se as áreas 

temáticas, dentro das quais deverão ser desenvolvidas as ações integradoras: 

• Área 1 - Química ambiental; 

• Área 2 - Química medicinal e de alimentos 

• Área 3 - Química dos materiais e processos industriais 

A temática 1 pressupõe que a Química permite fazer grandes obras para a 

manutenção do meio ambiente contudo, constitui também malefícios. Em termos de 

benefícios, permite efetuar a reciclagem de materiais, evitando assim a agravação 

da poluição produzida e ainda possibilita a identificação e reversão de danos 

causados ao ambiente, ao longo destes últimos anos que, devido especialmente ao 

crescimento da indústria e a outros fatores ligados ao grande desenvolvimento em 

escala global é verificado e tem sido frequentemente uma autêntica adversidade 

para a preservação do meio ambiente e consequentemente assola também a 

sociedade. Assim, é inegável a necessidade da realização de pesquisas nessa área 

como uma missão que visa primariamente o benefício da sociedade em geral. 

A temática 2 tem por objetivo o desenvolvimento de projetos de abordagem 

multidisciplinar, combinando várias especialidades como química orgânica, 

bioquímica, físico-química, farmacologia e biologia para estudar vários aspectos 

relacionados à descoberta, invenção e preparação de substâncias bioativas de 
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interesse terapêutico através do aprofundamento no contexto da química medicinal. 

A química dos alimentos envolverá a elucidação da composição de matérias-primas, 

produtos acabados e mudanças associadas a produção, processamento, 

armazenagem e cozinhado, afinal, atualmente, há a incorporação de diversos 

produtos na cadeia alimentar como adubos, pesticidas, antibióticos, hormônios 

sintéticos e aditivos. As perspectivas e resultados deverão visar o bem-estar e saúde 

da população. 

A temática 3 objetiva a investigação no campo dos materiais e dos processos 

químicos inerentes aos processamentos industriais de relevância. Um processo 

químico é qualquer operação ou conjunto de operações coordenadas que causam 

uma transformação física ou química em um material ou misturas de materiais com 

foco na obtenção dos produtos desejados. A abordagem teórico-prática de estudos 

relacionados ao entendimento, análise e otimização de processos químicos 

industriais contribuirão para a profissionalização e reflexão crítica dos discentes, 

além da contextualização do dia-a-dia dentro de um segmento industrial que poderá 

potencializar sua formação inovadora e empreendedora vindo a fomentar o 

desenvolvimento regional.  

No que concerne os materiais, essa temática abrange uma grande variedade 

de estudos que vêm sendo desenvolvidos tanto na área de polímeros como de 

materiais não-poliméricos. Os projetos deverão buscar alterações que visam otimizar 

as propriedades de diversos materiais tornando suas aplicações de origem melhores 

ou também modificando-as. Nesse contexto, também é proposto ao discente o 

exercício do pensamento interdisciplinar e uma visão crítica e empreendedora 

acerca da realidade que o cerca.  

As formas de participação do estudante se dará em ações de extensão, tais 

como: programas, projetos ou cursos, de acordo com o Quadro 7 apresentado a 

seguir: 

Quadro 7. Ações de extensão do Projeto Integrador 

Ação Definição 

Programa 
Conjunto de ações de caráter articulado de médio e/ou longo 
prazo com clareza de diretrizes e orientadas a um objetivo 
comum, articulando projetos e outras ações existentes (cursos, 
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eventos, prestação de serviços e produção acadêmica), 
inclusive de pesquisa e ensino.  

Projeto 

Conjunto de ações processuais ou contínuas de caráter 
educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com 
objetivo bem definido e prazo determinado. O Projeto pode 
estar vinculado a um Programa (forma preferencial) ou ser 
registrado como Projeto sem vínculo.  

Curso 
Classificação 

(classificar sempre nas 
3 categorias) 

Definição 

Conjunto articulado de ações 
pedagógicas de caráter 
teórico ou prático, presencial 
ou à distância, planejadas e 
organizadas de modo 
sistemático, com carga horária 
mínima de 8 horas e processo 
de avaliação.  
 
Obs.: prestação de serviços 
realizada como Curso, deve 
ser registrada como Curso.  

I 

Presencial 
Curso cuja carga horária 
computada é referente á atividade 
na presença de professor/ instrutor.  

A distância 

Curso cuja carga horária 
computada compreende atividades 
realizadas sem presença/ 
supervisão de professor/ instrutor 
(as avalições podem ser 
presenciais). 

II 
Até 30 horas Curso cuja carga horária é de até 

30 horas.  
Igual ou superior 

a 30 horas 
Curso cuja carga horária é igual ou 
superior a 30 horas.  

III Iniciação 
Curso que objetiva principalmente 
oferecer noções introdutórias em 
uma área específica do 
conhecimento.  

 

Nos períodos de realização de projeto integrador, o estudante terá momentos 

em sala de aula, nos quais receberá orientações acerca da elaboração e momentos 

de desenvolvimento.  

O corpo docente tem um papel fundamental no planejamento e no 

desenvolvimento do projeto integrador e por isso, deve estar disposto a partilhar o 

seu programa e suas ideias com os outros professores; deve refletir sobre o que 

pode ser realizado em conjunto; estimular a ação integradora dos conhecimentos e 

das práticas; deve compartilhar os riscos e aceitar os erros como aprendizagem; 

estar atento aos interesses dos estudantes e ter uma atitude reflexiva, além de uma 

bagagem cultural e pedagógica importante para a organização das atividades de 

ensino-aprendizagem coerentes com a filosofia subjacente à proposta curricular. 

Os professores orientadores terão o papel de acompanhar e orientar o 

desenvolvimento dos projetos de cada grupo de estudantes, detectar as dificuldades 
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enfrentadas por esses grupos, orientá-los quanto à busca de bibliografia e outros 

aspectos relacionados com a produção de trabalhos científicos, levando os 

estudantes a questionarem suas ideias e demonstrando continuamente um interesse 

real por todo o trabalho realizado.  

Ao trabalhar com projeto integrador, os docentes se aperfeiçoarão como 

profissionais reflexivos e críticos e como pesquisadores em suas salas de aula, 

promovendo uma educação crítica comprometida com ideais éticos e políticos que 

contribuam no processo de humanização da sociedade. O corpo discente deve 

participar da proposição do tema do projeto, bem como dos objetivos, das 

estratégias de investigação e das estratégias de apresentação e divulgação, que 

serão realizados pelo grupo, contando com a participação dos professores das 

disciplinas vinculadas ao projeto.  

Na primeira etapa de execução do projeto integrador, o discente desenvolverá 

um projeto de pesquisa-ação articulando atividades acadêmicas com as 

necessidades do Estado e da sociedade, de modo que se insira na investigação de 

atividades reais relacionadas a processos químicos, aprimorando assim a sua 

formação profissional. A avaliação deste componente finaliza com a entrega do 

Projeto e Plano de Ação ao professor orientador. 

Na segunda etapa, a avaliação consistirá na apresentação de um Relatório 

Técnico da execução das etapas da ação de extensão, bem como a apresentação 

preliminar dos resultados obtidos no processo de pesquisa. 

13.  AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

 
Buscando cumprir a determinação do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais – INEP, sobre as Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Superior e a fim de garantir a qualidade do ensino oferecido pelos cursos de 

graduação do IFMT – Campus Cuiabá Bela Vista, o curso será avaliado nas 

dimensões parametrizadas no Projeto Político Institucional, através do(as): 

• Resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE; 

• Reuniões do Colegiado do Curso; 
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• Reuniões do Núcleo Docente Estruturante – NDE; 

• Reuniões e atuação do Colegiado de Coordenadores; 

• Reuniões e atuação da Comissão de Coordenação Pedagógica e; 

• Reuniões e atuação da Comissão Permanente de Avaliação – CPA através 

de instrumentos próprios. 

13.1.  Avaliação e Acompanhamento do Curso 

 Institucionalmente os discentes do curso serão avaliados por meio de 

formulários específicos desde sua inserção no curso até a formatura. Existem 

atualmente as seguintes modalidades de avaliação e acompanhamento: 

• O diagnóstico socioeconômico dos inscritos no vestibular, realizada por meio 

de questionário específico; 

• O atendimento aos portadores de necessidades especiais através do Núcleo 

de Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais – NAPNE; 

• A avaliação da aprendizagem, de cunho periódico, realizada no mínimo 02 

(duas) por semestre para compor as notas de 1º e 2º bimestre; 

• As reuniões consultivas e deliberativas do Núcleo Docente Estruturante e do 

Colegiado de Curso; 

• A autoavaliação pela Coordenação de curso a ser implementada pela 

aplicação aos discentes da ficha de avaliação das disciplinas do curso; 

• O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), que é um dos 

procedimentos de avaliação do Sistema de Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES); 

• A autoavaliação institucional que compreende avaliar todos os atores do 

processo: discentes, professores, disciplinas, projeto de curso e instituição, a 

ser implementado pela CPA através de projeto e instrumentos próprios. 

13.2.  Sistema de Avaliação do Projeto do Curso 

 
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído 

pela Lei n° 10.861, de 14/04/2004, fundamenta-se na necessidade de promover a 
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melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua 

oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade 

acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais. 

A autoavaliação constitui uma das etapas do processo avaliativo e institui um 

processo por meio do qual um curso ou instituição analisa internamente o que é, e o 

que deseja ser; o que de fato realiza, como se organiza, administra e age, buscando 

sistematizar informações para analisá-las e interpretá-las com vistas à identificação 

de práticas de sucesso, bem como a percepção de omissões e equívocos, a fim de 

evitá-los no futuro. 

Tem, como eixo central, dois objetivos, respeitadas as diferentes missões 

institucionais: 

• Avaliar a instituição como uma totalidade integrada que permite a autoanálise 

valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais 

efetivamente realizadas, visando a melhoria da qualidade acadêmica e o 

desenvolvimento institucional; 

• Privilegiar o conceito da autoavaliação e sua prática educativa para gerar, 

nos membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas 

qualidades, problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo 

mecanismos institucionalizados e participativos para a sua realização. 

Entende-se a autoavaliação como um processo cíclico, criativo e renovador 

de análise e síntese das dimensões que definem o Projeto Pedagógico de Curso e a 

instituição em que o mesmo se acha inserido. O seu caráter diagnóstico é delineador 

de autoconhecimento e deve permitir a reanálise das prioridades estabelecidas no 

Projeto Político Institucional e o engajamento da comunidade acadêmica na 

construção de novas alternativas e práticas. 

13.2.1.  Sistema de Autoavaliação do Curso 
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Um Projeto Pedagógico de curso reflete uma realidade e uma expectativa do 

momento da sua criação, seu valor é expresso pelo que possa resultar e não pela 

suposta expressão da verdade ou pela presunção de ser dogmático. 

O IFMT – Campus Cuiabá Bela Vista sendo dinâmico por princípio e partícipe 

das transformações sociais e tecnológicas tem a preocupação de elaborar projetos 

de cursos flexíveis o suficiente para incorporar as inovações contínuas da realidade 

em constante transformação na sociedade moderna. 

A existência de um projeto de curso é importante para estabelecer referências 

da compreensão do presente e de expectativas futuras. Nesse sentido, é importante 

que ao realizar atividades de avaliação do seu funcionamento, o curso leve em conta 

seus objetivos e princípios orientadores, tenha discernimento para discutir o seu dia 

a dia e consiga, assim, reconhecer a expressão de sua identidade e capacidade 

para definir prioridades. 

A prática intermitente da autoavaliação e da avaliação externa com 

instrumentos e critérios adequados, deverá proporcionar informações relevantes 

para se julgar a coerência interna entre os elementos constituintes do projeto e a 

pertinência da estrutura curricular em relação ao perfil desejado e ao desempenho 

social do egresso.  Seus resultados deverão, então, subsidiar e justificar reformas 

curriculares, solicitação de recursos humanos, aquisição de material, e quaisquer 

outros aprimoramentos a fim de possibilitar que as mudanças se deem de forma 

gradual, sistemática e sistêmica. 

O curso de Química Industrial será avaliado permanentemente pela 

comunidade acadêmica envolvida e, anualmente pela Comissão Própria de 

Avaliação – CPA,  sempre levando em consideração o perfil profissional que se quer 

formar, em relação aos objetivos descritos no Projeto Pedagógico do Curso e no 

Projeto Pedagógico Institucional na perspectiva do aprimoramento e mesmo para 

fomentar a retroalimentação do processo, no sentido de assegurar tomadas de 

decisões institucionais voltadas para a melhoria da qualidade de ensino. 

13.2.2.  Sistema de Autoavaliação da Instituição 
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O Colegiado do Curso de Química Industrial, a partir da aprovação do Projeto 

Pedagógico de Curso proposto, iniciará a aplicação de um questionário aos 

acadêmicos com o objetivo de avaliar o desempenho docente e discente com vistas 

a melhorar a relação didática pedagógica e aprimorar a oferta das disciplinas. 

O formulário a ser preenchido pelos docentes e discentes, segundo 

calendário da Comissão Própria de Avaliação, abrangerá aspectos específicos da 

relação de ensino e aprendizagem a serem sondados conforme a necessidade, 

sendo reformulado com a finalidade de aprimoramento a cada sondagem. 

13.3.  Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 
 A avaliação do desempenho do acadêmico será referendada pelos princípios 

e concepções de aprendizagem, conhecimento e informação que permeiam o 

Projeto Pedagógico de Curso e a Organização Didática do IFMT que define suas 

características gerais e normatiza os referenciais mínimos que vislumbram a garantir 

a construção das competências e habilidades pretendidas pelo projeto educacional. 

 Já as especificidades de cada disciplina e professor deverão constar do plano 

de ensino que delineará seus métodos e estratégias a cada semestre, ou seja, seus 

aspectos metodológicos.  

Em consonância com os objetivos e perfil de formação do profissional 

desejado no curso de Química Industrial do IFMT – Campus Cuiabá Bela Vista, a 

aprendizagem será orientada pelo princípio da ação/reflexão/ação de forma 

contínua, transversal e permanente, possibilitando o contínuo acompanhamento do 

processo de construção do conhecimento a fim de garantir a aprendizagem. 

Para tanto é indispensável levar em consideração as possibilidades de 

autonomia dos futuros profissionais em relação ao seu processo de aprendizagem e 

à qualificação dos mesmos visando a sua inserção no mercado de trabalho e a 

continuidade de sua formação acadêmica. Nesta perspectiva é importante valorizar 

os processos de autoavaliação como parte dos processos avaliativos no âmbito do 

curso. 

 
CONSEPE Resolução nº 18 de 02/09/2020 

CONSUP Resolução nº 080 de 26/11/2020 



 
 

Assim sendo, o planejamento do processo de avaliação discente não deve 

pressupor a avaliação apenas como um instrumento meramente classificatório; mas 

como um instrumento de verificação do processo de aprendizagem, capaz de 

(re)direcionar, se necessário, tanto a prática do professor como a do discente em 

função de se alcançar os objetivos propostos, através do (re)investimento de 

conteúdos e práticas, evidenciando dessa maneira o seu aspecto formativo. 

O Plano de Ensino, a ser entregue em formulário próprio, deverá conter os 

aspectos metodológicos da atuação docente, bem como os critérios de avaliação 

contendo: o número, a forma, as alternativas e as modalidades de trabalhos 

acadêmicos e provas a serem praticados no desenvolvimento da disciplina, sendo 

que os referidos planos de ensino deverão ser apresentados por ocasião da semana 

pedagógica para serem avaliados pela coordenação pedagógica e pelo coordenador 

de curso, responsáveis pela averiguação de sua adequação à organização didática 

e ao projeto do curso. 

Em cada disciplina, os planos de ensino devem prever, no mínimo, duas 

avaliações por bimestre, sendo que uma deve ser obrigatoriamente no formato prova 

(oral ou escrita), sendo imprescindível que aos discentes com baixo rendimento seja 

oportunizado condições para uma efetiva recuperação de aprendizagem.   

Na perspectiva de criar condições que possibilitem favorecer a aprendizagem; 

a avaliação do desempenho dos acadêmicos do Curso Superior de Química 

Industrial será contínua, gradual e cumulativa, prevalecendo os aspectos qualitativos 

e quantitativos obtidos ao longo do processo pedagógico. E, com intuito de 

assegurar aos acadêmicos, transparência e seguridade em relação a sua 

aprendizagem traduzida em conceitos e notas para aprovação a sistemática de 

avaliação obedecerá às normas estabelecidas na Organização Didática do IFMT, a 

saber:  
(...) Art. 317 Todos os componentes curriculares devem ser 

avaliados numa dimensão somativa através de uma nota de 0 (zero) a 10 
(dez), à exceção dos estágios, trabalhos de conclusão de curso, atividades 
complementares e componentes curriculares com características especiais, 
nos termos do Projeto Pedagógico do Curso.  

Art. 319 No contexto da avaliação fica estabelecido que:  
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§ 1º Para efeito de aprovação nos componentes curriculares os 
discentes deverão obter a média final igual ou maior que 6,0 (seis).  

§ 2º O resultado do desempenho acadêmico deverá ser 
concretizado por uma dimensão somativa através de uma nota de 0,0 (zero) 
a 10,0 (dez), admitindo-se frações de 0,1 (um décimo).  

§ 3º A cada semestre o docente deverá realizar no mínimo duas 
avaliações de aprendizagem por componente curricular.  

§ 4º Para expressar o resultado do desempenho acadêmico dos 
cursos de ensino superior, a média final e média de prova final devem 
obedecer aos seguintes critérios de aproximação: I - para fração menor que 
0,05, aproxima-se para o valor decimal imediatamente inferior; e II - para 
fração igual ou maior que 0,05, aproxima-se para valor decimal 
imediatamente superior. 

§ 5º Em curso semestral, a nota do semestre será a média 
aritmética simples de todas as avaliações do período.  

Art. 320 O docente deverá programar as avaliações conforme 
calendário acadêmico, observando que os discentes não podem ser 
submetidos a mais de duas avaliações diárias.  

Art. 321 O resultado das avaliações aplicadas no decorrer do 
semestre deve ser apresentado aos discentes em até 10 (dez) dias úteis 
após sua realização.  

Art. 322 O discente poderá solicitar revisão de avaliação, no prazo 
de até 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado, conforme 
exposto no Art. 326.  

Art. 323 Será concedida a segunda chamada para realização de 
avaliação ao discente que justificar sua ausência, mediante processo 
devidamente fundamentado, respaldado por motivo previsto em lei, no 
prazo de até 03 (três) dias úteis após a realização da primeira chamada.  

Art. 324 Decorrido o prazo da segunda chamada, será atribuída 
nota 0,0 (zero) ao discente que não comparecer para realizar avaliação de 
que trata o artigo anterior.  

Art. 325 Para os cursos da Educação Superior no IFMT: I - é 
considerado aprovado por média o discente que obtenha frequência mínima 
de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades e nota 
igual ou superior a 6,0 (seis) em cada componente curricular; e II - fica 
sujeito à prova final de avaliação o discente que obtenha frequência mínima 
de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades e nota 
inferior a 6,0 (seis) em cada componente curricular.  

Art. 326 Para os cursos da Educação Superior considera-se 
reprovado: I - o discente que obtiver frequência menor que 75% (setenta e 
cinco por cento) da carga horária do componente curricular, 
independentemente da nota que tiver alcançado; e II - o discente que 
obtiver frequência maior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) e que 
tenha obtido após Prova Final, média final menor que 5,0 (cinco).  

 

Da Prova Final  
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Art. 331 Decorridas todas as avaliações do semestre, haverá Prova 
Final (PF) destinada aos discentes que obtiverem média final inferior a 6,0 
(seis), independentemente do número de componentes curriculares.  

Art. 332 Realizada a PF, o resultado será apurado por média 
aritmética, conforme segue: I - para curso semestral: 

Art. 333 Após a Prova Final, será aprovado o discente que obtiver 
média igual ou superior a 5,0 (cinco).  

Art. 334 O discente que não for promovido em componente 
curricular definido como pré-requisito não poderá avançar no eixo das 
interdependências para se matricular em outro componente curricular que 
exija aquele pré-requisito.  

Parágrafo único O discente poderá continuar seus estudos em 
período posterior, em face do exposto no caput deste artigo, matriculando-
se em componentes curriculares fora do eixo da interdependência, até que 
as daquele eixo sejam novamente ofertadas. (ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA - 
IFMT, 2014). 

13.3.1. Recuperação da Aprendizagem 

Ao discente que não obtiver a nota mínima necessária nos instrumentos 

avaliativos citados anteriormente para medir o desempenho acadêmico, será 

assegurado que através do processo de ação/reflexão/ação a ser definido pelo 

docente, de forma contínua, transversal e permanente, seja proporcionado ao 

discente um reinvestimento de conteúdos, através de estratégias de recuperação 

paralela, visando a garantir a aprendizagem, ficando sob a responsabilidade do 

professor proceder a recuperação e definir seu critério de registro e 

acompanhamento do processo (reinvestimento de conteúdos, estudos de monitoria, 

participação em nivelamento, etc.), bem como a realização de outras avaliações a 

comporem a nota a ser registrada, ciente de que deverá registrar apenas 02 (duas) 

avaliações para compor a Média de Desempenho Acadêmico (MDA). 

13.3.2.  Do Regime de Reoferta de Disciplinas 

 
Aos discentes que reprovarem em determinado componente curricular é 

assegurado a continuidade dos estudos no itinerário formativo em todos os 

componentes que não o exigirem como pré-requisito e, por ocasião da reoferta do 

referido componente curricular deverão através de formulário próprio e dentro dos 
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prazos estipulados, solicitar sua pré-rematrícula estando ciente de que se submeterá 

aos critérios da instituição cadastrados no sistema Q-Acadêmico para o 

oferecimento de vagas e confirmação da matrícula. 

Ao coordenador de Curso caberá avaliar a oferta e a demanda por reoferta de 

componentes curriculares e orientar o discente no que lhe for mais favorável, de 

acordo com os critérios definidos e delineados no funcionamento do sistema Q-

Acadêmico que gerencia os critérios para a confirmação de matrículas. 

14.  ATENDIMENTO AO DISCENTE 

 
Entendendo a importância da permanência com êxito dos estudantes na 

Instituição, o IFMT regulamentou, através Resoluções do Conselho Superior 94 e 

95, de 18 de outubro de 2017, a Política de Assistência Estudantil. 

De acordo com o PDI 2019 - 2023, os princípios que a norteiam envolvem a 

afirmação da educação profissional e tecnológica como política pública de Estado; a 

universalidade da assistência ao estudante; a democratização das políticas de 

acesso e permanência; a supremacia no atendimento às necessidades 

socioculturais e pedagógicas;  respeito à dignidade da pessoa humana, à sua 

autonomia e ao direito de usufruir dos benefícios e serviços de qualidade, bem como 

à convivência escolar e comunitária; defesa da diversidade, dos direitos humanos e 

em favor da justiça social e erradicação das diversas formas de violência e 

preconceitos. 

No IFMT Campus Cuiabá Bela Vista, o atendimento ao discente ocorre 

através da atuação da Comissão Permanente de Assistência Estudantil - 

CPAE,  designada através da Portaria nº 33, de 16 de abril de 2018, órgão que 

possui regulamento próprio e que tem como objetivo desenvolver ações, programas 

e projetos, que contribuam para garantir o acesso e a permanência dos discentes na 

Instituição até a conclusão do curso, na perspectiva da inclusão social, da formação 

ampliada, da melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida. 

O CPAE possui importante papel no atendimento ao estudante contando com 

equipe multiprofissional que atuará no apoio e atendimento das necessidades 
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específicas e especiais de cada estudante, com o objetivo de proporcionar 

condições de permanência e êxito nos diversos cursos proporcionados pelo IFMT. 

O CPAE promoverá ações específicas de acolhimento e consequente 

atendimento de quaisquer necessidades que possam interferir no desempenho 

acadêmico dos estudantes, proporcionando acompanhamento pedagógico, 

orientação educacional e psicológica, bem como acompanhamento psicológico e 

atendimento às Pessoas com Deficiência (PcD), através do setor de Atendimento a 

Portadores de Necessidades Especiais – APNE. 

O CPAE realizará a articulação dos meios, processos e serviços, tanto na 

área do serviço social, como na área psicológica, com ações que visem ao 

atendimento das necessidades específicas e especiais que promoverão a adaptação 

dos estudantes no ambiente acadêmico em conformidade com seu regulamento e 

com as normas disciplinares do IFMT – Campus Cuiabá Bela Vista. 

A atuação do CPAE deve priorizar, além do atendimento das necessidades 

específicas e especiais dos estudantes através de equipe multiprofissional, a 

promoção de uma cultura da educação para a convivência, da aceitação da 

diversidade e, principalmente, da quebra de barreiras arquitetônicas, educacionais e 

atitudinais no âmbito da instituição, de forma a promover a inclusão, os direitos 

humanos, a cidadania, a valorização do ser humano e as ações de extensão e de 

orientação educacional a todos os estudantes que dela necessitem, garantindo 

assim, o direito à permanência na Instituição. 

Neste sentido, a equipe do CPAE desenvolve os seguintes programas: 

a) Programa de Assistência Estudantil: consiste na concessão de auxílio 

financeiro aos discentes, principalmente os que se encontram em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, a fim de melhorar  o 

desempenho acadêmico e evitar a sua evasão. Os tipos de auxílios 

ofertados pelo programa são Transporte, Alimentação, Moradia, Creche, 

Permanência, Emergencial, conforme Regulamento Geral da Política de 

Assistência Estudantil do IFMT - Resolução nº 095, de 18 de outubro de 

2017.  Dentro deste programa, também está prevista a concessão de 

ajuda de custo aos discentes para participação em atividades curriculares 
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e extracurriculares como eventos científicos, tecnológicos, culturais e 

esportivos de representação institucional do IFMT Campus Cuiabá-Bela 

Vista. 

b) Programa de Acolhimento aos Ingressantes: tem como finalidade 

promover atividades de integração entre os estudantes ingressantes com 

a comunidade institucional interna através de atividades que englobam a 

recepção, exposições e palestras sobre a organização institucional na 

primeira semana de aula. 

c) Programa de Tutoria e Nivelamento: objetiva proporcionar intervenções 

que recuperem a aprendizagem de conhecimentos básicos tidos como 

pressupostos, mas que não foram apreendidos e assimilados por 

discentes ingressantes para fins de proporcionar estratégias de 

nivelamento nas áreas ofertadas no programa em que forem constatadas 

deficiências. 

d) Programa de Monitoria: ofertado aos discentes com o intuito de propiciar 

maior engajamento dos estudantes nas atividades acadêmicas de ensino, 

através da atuação de discentes que demonstrem comprovada 

competência em determinada disciplina em plantões de atendimento e 

aulas de reforço que possam contribuir para facilitar a aprendizagem. 

Além da atuação do CPAE, o campus estimula a organização representativa 

dos discentes através do envolvimento do Centro Acadêmico do Curso em 

atividades institucionais e da participação de discentes eleitos pelos seus pares no 

Colegiado de Curso com direito de voz e voto. 

A fim de compreender a centralidade do discente na instituição e as 

demandas que o público atendido pelo IFMT Campus Cuiabá Bela Vista, são 

desenvolvidas ações de acompanhamento de egresso, na qual compete ao setor de 

Extensão planejar e executá-las, através da  aplicação de questionários com o 

objetivo de coletar informações, bem como realizar a atualização cadastral deste 

egresso. A atualização é obrigatória, e deve ocorrer no último semestre de curso na 

instituição, através de ficha cadastral no Registro Escolar do campus e/ou 

Coordenação de Extensão. Os dados cadastrais do egresso têm o propósito de 
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alimentar um banco de dados que possibilite o envio de informações e/ou 

questionários. A aplicação de questionários trará informações sobre a inserção e 

desempenho do egresso no mundo do trabalho, bem como suas impressões sobre 

sua formação e as adequações da proposta do seu curso de formação, além de 

informações sobre cursos de educação continuada que atendam suas 

necessidades. O questionário é aplicado por meio de formulário eletrônico, após seis 

meses a um ano da conclusão do curso e reaplicado anualmente num período 

mínimo de três anos consecutivos.  

A Comissão Permanente de Acompanhamento de Egressos através do Portal 

do Egresso e Mundo do Trabalho, irá produzir e publicizar anualmente o relatório 

consolidado com as informações referentes aos resultados coletados pelos campi. 

Como atividades inerentes à Política de Acompanhamento de Egressos do IFMT 

estão a promoção de eventos ou atividades de integração entre egressos e 

discentes, ações de atualização cadastral, oferta e divulgação de oportunidades 

para atualização e formação continuada, eventos culturais e científicos, cursos de 

aperfeiçoamento, capacitação e pós-graduação no âmbito do IFMT.  

 

14.1. Políticas de Permanência e Êxito: Políticas de Controle de Evasão 

 

Diversos são os “supostos” motivos da evasão, entre esses a distância da 

escola, falta de motivação, doença, trabalho, falta de domínio dos conhecimentos, 

entre outros. Entender os motivos por trás da fuga dos discentes é importante para 

se promover ações que possam mudar esse quadro ou pelo menos amenizá-lo. 

Sabemos no entanto, que devido à realidade da crise especialmente na educação 

básica, muitos discentes ingressam com muitas dificuldades, que acabam se 

transformando em frustração, em falta de motivação e consequentemente na evasão 

por não conseguir se adaptar, se sentir fazendo parte daquele curso que escolheu, 

isso acontece em maior volume no Ensino Superior. 

A Organização Didática do IFMT trata, analogicamente, a evasão como 

Desligamento nos artigos 140 e 296: 
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 Art. 140 O desligamento consiste na perda completa de vínculo formal do 

discente com o Campus e com o curso em que estava matriculado e pode ocorrer 

nas seguintes situações: I - em função de transferência para outro Campus ou 

instituição; II - em caso de processos disciplinares, com cancelamento da matrícula; 

e III - ausência de rematrícula por dois períodos letivos consecutivos. 

A metodologia adotada para elaboração do Plano Estratégico de Ações de 

Permanência e Êxito dos estudantes do IFMT Campus Cuiabá-Bela Vista, divide-se 

em 03 (três) partes: 

1) Instituição da Comissão Local e Elaboração do Plano Estratégico de Ações 

de Permanência e Êxito dos Estudantes do IFMT Campus Cuiabá-Bela Vista 

por meio da portaria nº 73 de 23 de dezembro de 2015 e portaria nº 049 de 11 

de maio de 2018; 

2) Coleta e sistematização dos dados para o diagnóstico quantitativo e 

qualitativo; 

3) Análise dos dados e Elaboração do Plano Estratégico de Ações de 

Permanência e Êxito dos Estudantes do IFMT Campus Cuiabá-Bela Vista. 

Considerando os indicadores apresentados, estabeleceu-se metas de 

redução e de implementação de ações preventivas juntamente aos programas 

institucionais (monitoria, nivelamento e tutoria, programa de integração de 

estudantes ingressantes e assistência estudantil) para minimizar os efeitos desse 

problema, oportunizando o empoderamento a todos os discentes, a citar: 

• Promoção de visitas semanais em escolas que ofertam ensino médio 

divulgando o curso e nosso vestibular de forma a ampliar a divulgação dos 

cursos, apresentando melhor as propostas pedagógicas, a área de estudo, o 

perfil profissional de conclusão; 

• Reforçar entre os discentes a importância da monitoria, estimulando a 

maior frequências nas mesmas. Estimular os docentes a deixarem listas de 

atividades com os monitores; 

• A coordenação dos cursos deverá encorajar os docentes do primeiro 

dos primeiros 3 semestres de curso, especialmente, a promover visitas técnicas 

 
CONSEPE Resolução nº 18 de 02/09/2020 

CONSUP Resolução nº 080 de 26/11/2020 



 
 

que demonstrem a importância dos conteúdos teóricos estudados para o perfil 

profissional; 

• Acompanhar continuamente os discentes com problemas recorrentes 

de assiduidade e retenção; 

• Aproximar a instituição com o mundo do trabalho através de parcerias 

de estágio e projetos de pesquisa e extensão; 

• Promover integração entre os estudantes e profissionais da área 

através de palestras, mesas redondas e seminários; 

• Articular com empresários da região para absorção da mão de obra; 

• Efetivar e reforçar as ações de avaliação diagnóstica, reforço da 

aprendizagem (nivelamento), e recuperação paralela. 

Os conjuntos de ações apresentados visam fortalecer o vínculo dos 

estudantes com a instituição e em função disso, estabelecer uma conexão entre as 

ações de Permanência com sua conclusão obtendo êxito. 

15. PLANOS DE MELHORIA DO CURSO 

 
A priori, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública contará com 

Biblioteca com acervo específico e atualizado. 

Melhorias infraestruturais:  solicitar e acompanhar a manutenção dos 

condicionadores de ar das salas de aula; solicitar e acompanhar o reparo de 

projetores e computadores das salas de aula; disponibilizar sala de estudo para os 

alunos do curso. 

Melhorias da qualidade de ensino: criação do papel do professor responsável 

por grupos de disciplinas, no sentido de homogeneizar o nível das avaliações e 

metodologias, de modo a evitar possíveis disparidades; implantação das ações de 

Recuperação de Aprendizagem e reuniões semestrais para avaliar o 

desenvolvimento dessas ações; promover encontro com os NDEs dos demais 

cursos superiores do campus para discussão acerca das reformas curriculares em 

andamento. 
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Melhorias do desempenho e da formação do aluno: oferta de atividades e/ou 

projetos interdisciplinares semestralmente; oferta de disciplinas optativas, 

abrangendo áreas complementares, visando ampliar a formação acadêmica; convite 

a profissionais de diversas áreas afins ao curso de Química Industrial para ministrar 

palestras ou aulas-técnicas; promover um encontro com os alunos para apresentar o 

PPC; criação de uma ouvidoria, via e-mail, para receber reclamações/sugestões dos 

alunos; disponibilizar 6 horas por semana da coordenação do curso para 

atendimento aos alunos 

Melhoria do desempenho do professor: avaliação do desempenho do 

professor, referente à disciplina ministrada no semestre letivo, por parte dos alunos e 

apresentação dos resultados aos professores em reuniões didático-pedagógicas; 

Trabalho de orientação e conscientização para participação no ENADE: o 

Coordenador do curso com os docentes orientarão os alunos sobre a importância de 

participarem do ENADE, alertando-os sobre a responsabilidade coletiva tendo em 

vista que o conceito é representado por médias e uma exigência legal para 

conclusão do curso; é previsto também a aplicação de simulados aos moldes do 

exame do ENADE, com a programação de aplicação de um simulado por semestre, 

abrangendo todos os acadêmicos do curso de Química Industrial, com especial 

atenção à turma que fará a prova do ENADE. Essa especial atenção se refere a uma 

análise das principais deficiências apontadas na aplicação do simulado para 

encaminhamento de propostas para corrigir as deficiências identificadas. 

16.  CORPO DOCENTE 

 
A Tabela 1, a seguir, apresenta o corpo docente do campus Bela Vista, que 

atuará junto ao curso de Química Industrial. O corpo docente é constituído por 41 

professores sendo 51,21% de doutores, 41,46% de mestres, 7,32% de especialistas. 

 
Tabela 1.  Docentes do Campus Cuiabá Bela Vista com atuação no curso. 
 

NOME REGIME              FORMAÇÃO 
UNIDADE 

CURRICULAR 
PREVISTA* 
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Adriana Paiva de 
Oliveira DE 

Lic. Química 
Mestrado: Química 
Doutorado: Química 

- 

Alencar Garcia Bacarji DE 
Bel. Ciências Econômicas 
Mestrado: Agronegócios 
Doutorado: Ciências Ambientais e 
Sustentabilidade Agropecuária 

- 

Alessandro Xavier da 
Silva Carvalho 40 h Lic. Física 

Física Geral 1 
(3Q) 
Física Exp. 1 (4Q) 

Aline Bernardes DE 
Bel. Química Industrial 
Mestrado: Ciências Moleculares 
Doutorado: Química 

Química Orgânica 
Experimental 1 
(11Q) 
Química Orgânica 
2 
(15Q) 

Andrey Maldonado 
Gomes da Costa DE Bel. Engenharia Química 

Mestrado: Química 
Operações 
Unitárias 1 (26Q) 

Anna Carolina Araújo 
Ribeiro Zannata DE 

Bel. Química 
Especialização: Gestão Executiva 
de Negócios 
Mestrado: Recursos Hídricos 

Química Analítica 
Qualitativa (17Q) 
Química Analítica 
Quantitativa 
Experimental 
(25Q) 

Aparecida Sofia Taques 
dos Santos DE 

Bel. Engenharia de Produção 
Agroindustrial 
Especialização: Segurança do 
Trabalho 
Mestrado: Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 

- 
 

Carolina Balbino Garcia 
dos Santos DE 

Bel. Engenharia de Alimentos 
Mestrado: Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 

- 
 

Claudia Leia Strada 
Cerqueira DE Lic. Química 

Mestrado: Química 
Química Orgânica 
Experimental 2 
(16Q) 

Daniela Fernanda Lima 
de Carvalho Cavenaghi DE Bel. Fármácia 

Mestrado: Farmacologia Bioquímica (20Q) 

Daryne Lu Maldonado 
Gomes da Costa DE 

Bel. Engenharia de Alimentos 
Mestrado: Ciência de Alimentos 
Especialização: Docência no 
Ensino Superior 
Doutorado: Química 

- 

Deiver Alessandro 
Teixeira DE 

Bel. Química 
Mestrado:  Física Ambiental 
Doutorado: Química 

- 

Demétrio de Abreu 
Sousa DE 

Bel. Farmácia 
Mestrado: Química 
Doutorado: Química 

- 

Devair Marcelo de 
Almeida 40 h 

Téc. Telecomunicações 
Lic. Plena Matemática 
Mestrado: Física 

Cálculo 1 (5Q) 
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Edgar Nascimento DE 
Lic. Plena Matemática 
Especialização: Metodologia do 
Ensino da Matemática 
Doutorado: Engenharia Elétrica 

Cálculo 2 (12Q) 

Elaine de Arruda 
Oliveira Coringa DE 

Lic. e Bel. Química 
Especialização: Planejamento 
Educacional 
Especialização: Processamento e 
Controle de Qualidade em Carne, 
Leite, Ovos e Pescado 
Mestrado: Agricultura Tropical 
Doutorado: Agricultura Tropical 

Geologia e 
Mineralogia 

Eucarlos de Lima 
Martins DE 

Lic. e Bel. Química 
Mestrado: Agricultura Tropical 
Doutorado: Química 

Química Analítica 
Quantitativa 

Felicíssimo Bolivar da 
Fonseca DE 

Bel. Filosofia 
Mestrado: Educação 
Doutorado: Psicologia Social 

- 

Jairo Luiz Medeiros 
Aquino Junior 40 h 

Lic. e Bel. Química 
Especialização: Psicopedagogia 
Institucional e Clínica 
Mestrado: Ensino de Ciências 
Naturais 

- 

James Moraes de Moura DE Lic. Ciências Biológicas 
Mestrado: Agricultura Tropical - 

Jandinei Martins dos 
Santos DE 

Lic. Química 
Especialização: Fundamentos da 
Educação 
Mestrado: Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 

Química 
Experimental 1 

Jonas Miguel Priebe DE Bel. e Tecgo Química 
Mestrado: Química 

Físico-Química 1 
Química 
Fundamental e 
Experimental 2 

Jonas Spolador DE 
Lic. Física 
Especialização: Educação 
Ambiental 
Mestrado: Física Ambiental 

 
Física Geral 2 / 
Física 
Experimental 2 

Josane do Nascimento 
Ferreira DE Lic. e Bel. Química 

Mestrado: Geociências 
Química Orgânica 
1 

Josias do Espírito Santo 
Coringa DE 

Lic. Química 
Especialização: Avaliação de 
Impactos em Saúde e Ambiente 
Mestrado: Agricultura Tropical 
Doutorado: Química 

- 

Lisandra de Abreu Nery DE 

Bel. Química Industrial 
Lic. em Química 
Mestrado: Produção Vegetal 
Doutorado: Química de Produtos 
Naturais 

Química 
Inorgânica 

Luzilene Aparecida 
Cassol DE 

Bel. Engenharia Química 
Mestrado: Ciência Animal 
Doutorado: Ciência Animal 

- 
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Marcelo César Velasco 
e Silva DE Lic. em Educação Artística 

Mestrado: Estudos de Linguagem - 

Marcelo Ednan Lopes 
da Costa DE 

Bel. Ciências Econômicas 
Mestrado: Ciências Florestais e 
Ambientais 

- 

Marco Aurélio Bulhões 
Neiva DE 

Bel. Engenharia Elétrica 
Especialização: Engenharia de 
Segurança do Trabalho 

- 

Marcos Feitosa Pantoja DE 

Lic. em Química 
Mestrado: Ciência e Engenharia de 
Materiais 
Doutorado: Ciência e Engenharia de 
Materiais 

Físico-Química 
Experimental 1 
Físico-Química 2 

Marcos Sousa Rabelo DE 
Bel. Engenharia Industrial Química 
Mestrado: Engenharia Química 
Doutorado: Ciências Florestais 

Físico-Química 
Experimental 2 

Maria Helena Moreira 
Dias Serra 40 h 

Lic. Letras Português/Inglês 
Especialização: Ensino de Língua 
Inglesa 
Mestrado: Estudos de Linguagem 
Doutorado: Educação 

- 

Maurino Atanásio DE 

Lic. Matemática 
Especialização: Metodologia de 
Ensino da Matemática 
Mestrado: Ensino de Ciências 
Naturais 

Cálculo 3 (19Q) 

Oalas Aparecido Morais 
dos Santos DE 

Lic. Química 
Mestrado: Agricultura Tropical 
Doutorado: Química 

Química 
Fundamental 1 
(1Q) 
Química Analítica 
Qualitativa 
Experimental 
(18Q) 

Rodolfo Carli de 
Almeida DE Bel. Ciência da Computação 

Especialização: E-Business - 

Rozilaine Aparecida 
Gomes de Faria DE 

Bel. Engª. Sanitária 
Lic. Química 
Mestrado: Química Orgânica 
Doutorado: Agricultura Tropical 

- 

Sandra Mariotto DE 

Lic. Ciências Biológicas 
Especialização: Especialização em 
Vigilância Sanitária e Epidemiologia 
Mestrado: Ecologia e 
Biodiversidade 
Doutorado: Genética e Evolução 

- 

Susel Tais Coelho 
Soares DE 

Lic. Química 
Especialização: Gestão Pública 
Especialização: Perícia criminal 

- 

Suzana Aparecida da 
Silva DE 

Bel. e Lic. Química 
Especialização: Avaliação de 
Impactos Ambientais em Saúde e 
Ambiente 
Mestrado: Química Ambiental 
Doutorado: Geotecnia Ambiental 

- 
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Wander Miguel de 
Barros DE 

Bel. em Farmácia 
Mestrado: Saúde e Ambiente 
Doutorado: Ciências da Saúde 

- 

*Relação dos docentes às unidades curriculares previstas para os dois primeiros anos do 
curso.   
 

17.  CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
Tabela 2.  Técnicos administrativos do campus. 

NOME CARGO/FUNÇÃO 

Ademil Ivo de Lima Vigilante 

Adriana Martins de Oliveira Psicóloga 

Alexandre Santos Rosa Auxiliar em Administração 

Alinor Soares de Farias Técnico Administrativo 

Amarildo Jobim Campos Neves Técnico de Laboratório 

Andréia Andreoli Silvestre Técnico de Laboratório 

Antonio Borromeu Vigilante 

Bruno Macedo da Silva Secretário Executivo 

Cleverson Arantes do carmo Técnico de Laboratório 

Danny Manoela Silva Santos Técnico de Laboratório 

Douglas Willer F. L. Vilela Técnico de Tecnologia da Informação 

Elaine Cristina de Lima Pinto Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais 

Elen Carolina Martins Auxiliar em Administração 

Francisca Ivany Viana Guerra Dutra Bibliotecária 

Francis-Elpi de Oliveira Nascimento Técnico em Assuntos Educacionais 

Francismeiry Cristina de Queiroz Assistente Social 

Gabriela Borges Barbosa Wronski Assistente em Administração 

Gilvani Alves Técnico de Tecnologia da Informação 

Giovani Valar Koch Administrador 

Isabela Cristina do Carmo Calabria Técnico Administrativo 

Isadora Tibaldo Batista de Almeida Auxiliar em Administração 

Joel Fernandes da Silva Assistente de Biblioteca 

Joelson Viana Sodré Assistente em Administração 

Lucélia Alves dos Santos Administradora 

Milena Athie Goulart Técnico de Laboratório 

Michelle de Oliveira Costa Gestora Pública 

Natacha Chabalin Ferraz Técnico Administrativo 
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Rafael Rodrigues da Silva Técnico de Laboratório 

Ramon Fernandes Arquivista 

Reinaldo Silva Barbosa Técnico Administrativo 

Renato Luiz da Silva Costa Assistente em Administração 

Ricardo de Arruda Lemos Assistente de Alunos 

Rodolfo de Oliveira Sarat Assistente em Administração 

Rogéria Brito Arcanjo Oliveira Bibliotecária 

Ronaldo Alves de Sousa Assistente em Administração 

Rosimeire Montanucci Pedagoga 

Rosy Pereira dos Santos Assistente em Administração 

Seuline Assunção Souza Domingues da Silva Técnica em Assuntos Educacionais 

Silverli Márcia Ferreira Contadora 

Thiago Andrade de Almeida Jornalista 

Thyago de Oliveira Godinho Auxiliar em Administração 

Valdivino Antônio da Costa Araújo Assistente em Administração 

Vanessa Costa Gonçalves Silva Pedagoga 

Vinicius de Moraes Arantes Assistente em Administração 

18.  INFRAESTRUTURA FÍSICA 

18.1.  Campus Cuiabá Bela Vista – Estrutura de Apoio ao Curso 

 
Tabela 3. Estrutura de apoio ao curso. 
 

AMBIENTE QTDE. DESCRIÇÃO 
Auditório 01 Sala com capacidade para 90 lugares. 
Banheiros 10 05 Masculino e 05 Feminino. 

Biblioteca setorial 01 Salão contendo 5 aparelhos de ar-condicionado, 1 
armário, 2 armários guarda-volumes, 1 bebedouro, 6 
cadeiras giratórias, 40 cadeiras para estudo, 1 carrinho 
para livros, 11 microcomputadores, 20 estantes, 1 estante 
expositora, 1 gaveteiro pequeno, 1 mapoteca, 1 mesa em 
L, 2 mesas coletivas para computadores, 1 mesa pequena, 
4 mesas para computador, 9 mesas para estudo, 1 
aparelho de TV, 1.318 títulos distribuídos em 2.661 
exemplares. 

Coordenação de Curso 01 Sala com 2 Estantes MDF 2 portas grandes, 2 cadeiras de 
Escritório giratórias cor verde, 4 cadeiras de Escritório cor 
verde, 2 gaveteiras com 3 gavetas, 3 Mesas para escritório 
em L, 1 mesa para reunião em MDF, 1 Rack para 03 
computadores, 1 Armário MDF 2 portas pequeno, 02 
condicionadores de ar split marca Springer 18.000 BTUs, 
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04 Computadores com monitores LCD e periféricos, 07 
equipamentos de Data show, 2 gabinetes de CPU, 01 
bebedouro com garrafão de 20 L, 1 bancada divisória em L 
para atendimento ao público. 2 linhas telefônicas com 
aparelhos, rede com hub para internet, 1 impressora a 
laser Brother HL-5350 DN. 

Direção-geral 01 Sala com 1 Longarina 3 lugares, 1 Mesa em MDF para 
escritório, 1 Impressora HP Laser Jet 1320, 3 
Microcomputadores com monitores periféricos, 1 cadeira 
para escritório, 1 poltrona executiva para escritório, 4 
cadeiras giratórias, 1 mesa para reunião, 1 mesa em L 
grande para escritório, 1 ar-condicionado Springer 18.000 
BTUs, 1 estante em MDF de duas portas, 1 suporte para 
CPU em MDF, 1 estabilizador de energia. 

Departamento de Ensino, 
Pesquisa e Extensão  

01 Sala com 20 mesas em MDF em L, 20 cadeiras de 
Escritório cor verde, 4 condicionadores de ar split, 18 
Computadores com monitores LCD e periféricos, 7 
armário porta-arquivos, 10 armários de 2 portas, 9 linha 
telefônica. 

Departamento de 
Administração e 

Planejamento 

01 Sala com 3 armários de aço, 1 prateleira em MDF, 1 
longarina com 3 cadeiras, 6 cadeiras de escritório 
giratórias cor verde, 4 cadeiras de Escritório cor verde, 1 
notebook, 2 Mesas para escritório em L, 4 mesas 
retangulares, 2 condicionadores de ar split marca Springer 
18.000 BTUs, 4 Computadores com monitores LCD e 
periféricos, 1 linha telefônica com aparelho, rede wireless 
para internet, 1 impressora a laser. 

Coordenação de 
Pesquisa e Pós-

graduação 

01 Sala com 2 Estantes MDF 2 portas grandes, 4 cadeiras de 
Escritório cor verde, 3 Mesas retangulares para escritório, 
1 condicionador de ar split marca Springer 18.000 BTUs, 1 
Computadores com monitores LCD e periféricos, 1 
notebook,  rede wireless para internet. 

Sala dos professores 01 Sala com 16 gabinetes individuais, 10 Cadeiras de 
estudante, 1 Mesa de reunião de Madeira 8 lugares, 20 
armários de 2 compartimentos, 1 armário de 2 portas, 1 
Bebedouro IBBL FNG 2000 com garrafão de 20 L, 1 
condicionador de ar split , bancada para computadores. 

Sala de Convivência  1 sofá de 3 lugares, 1 sofá de 2 lugares, 1 poltrona de dois 
lugares, duas poltronas de 1 lugar, 1 armário tipo 
bancada, 1 Televisor de tela plana. 

Secretaria-geral de 
Documentação Escolar 

01 Sala bipartida com 1 Monitor Sansung 15 polegadas, 1 
Estante pequena de madeira,1 Bebedouro IBBL FNG 2000, 
2 Arquivos MDF 4 gavetas marca Milan, 1 Escrivaninha 4 
gavetas de madeira, 2 cadeiras de estudante madeira, 1 
Impressora LEXMARK E232, 1 Computador c/ monitor e 
periféricos, 3 Cadeiras de escritório cor verde, 4 Cadeiras 
de escritório giratória cor verde, 3 Estantes MDF; 2 portas 
da marca Milan, 3 Suportes p/ computador em MDF, 1 
Computador Sansung c/ monitor e periféricos, 1 Mesa em 
L para escritório marca Milan, 2 Criados mudos com 3 
gavetas, 2 Ar-condicionados split marca Springer 18.000 
BTUs, 1 Computador c/ monitor e periféricos, 1 
Escrivaninha 3 Gavetas de Madeira, 1 Mesa em L para 
escritório marca Milan, 1 Computador c/ monitor e 
periféricos, 1 Rack para computador, 1 Impressora 
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Kiocera ecosys fs 1030d, 1 Aparelho de fax, 1 Telefone de 
mesa Prêmium, 3 Estabilizadores de Energia. 

Almoxarifado 01 Sala com 03 estantes de madeiras de madeira, 01 armário 
de madeira com 03 divisões e 04 estantes de metal para 
estocagem de produtos químicos, vidrarias e outros 
materiais. 

18.2.  Biblioteca do Campus Cuiabá Bela Vista 

 
Inaugurada no mês de março de 2008, a biblioteca do IFMT Campus Cuiabá 

Bela Vista foi denominada “Biblioteca Professor Francisco de Aquino Bezerra”, em 

homenagem ao ex-professor instituição. 

A biblioteca dispõe de infraestrutura adequada às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão (ver Tabela 07). Seu público-alvo são os professores, 

estudantes, colaboradores e, ainda, a comunidade local. A biblioteca é o órgão 

responsável pelo planejamento de aquisição, tratamento, catalogação, controle, 

atendimento ao público e de conservação do acervo informativo e bibliográfico, bem 

como por representar a Instituição nas redes de bibliotecas e programas 

cooperativos de informação. A biblioteca responde pela integração das atividades 

técnicas do sistema como a formação, desenvolvimento, processamento das 

coleções e a manutenção da base de dados do acervo.  

O acervo é composto de livros impressos e digitais, além de periódicos, 

folhetos, filmes didáticos e materiais de referência, oferecendo o suporte necessário 

ao cumprimento dos currículos dos cursos oferecidos. O acervo é ampliado e 

atualizado constantemente por indicações dos professores, dos membros do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) e/ou por solicitações dos gestores e estudantes. 

O acervo é totalmente informatizado e encontra-se representado no sistema 

de informatização Q-Acadêmico 2.0 Web. O módulo de Biblioteca permite ao 

servidor/discente consultar as obras existentes no acervo e reservar todas as obras 

disponibilizadas para empréstimo, bem como verificar o histórico de todas as obras 

que lhe foram emprestadas. 

 
Tabela 4.  Infraestrutura da Biblioteca. 

BIBLIOTECA 
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TIPO DE INSTALAÇÃO: Biblioteca 
IDENTIFICAÇÃO: Biblioteca “Francisco de Aquino Bezerra” 
DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Área específica para consulta e empréstimo de livros e consulta a 

internet 
QUANTIDADE: 01 
CAPACIDADE DE ALUNOS: 100 alunos 
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: Compartilhamento entre cursos Presenciais do IFMT Campus 

Bela Vista e à Distância (UAB/IFMT) 
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO: Livros; Revistas; Periódicos, Videoteca; 

Enciclopédias; Monografias; Microcomputadores completos para internet (gabinetes, monitores, 

mouses e teclados); Condicionadores de ar; Armários; Prateleiras para livros; Mesas; Cadeiras. 
 

18.2.1. Bibliografia básica 

 
A bibliografia básica das unidades curriculares reflete a experiência dos 

profissionais que participaram da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso. A 

bibliografia básica de cada unidade curricular foi constituída, no mínimo, por três 

títulos que se encontram disponíveis na proporção média de um exemplar para 

menos de 6 vagas anuais pretendidas/autorizadas. 

A atualização das bibliografias será realizada periodicamente a pedido dos 

professores e validação do Colegiado de Curso e do NDE, órgão responsável não 

apenas pelo aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico do Curso, mas também pela 

sua formulação, revisão e implementação. Todas as alterações/atualizações serão 

devidamente registradas em ata e arquivadas na Coordenação de Curso. 

A bibliografia indicada nos planos de ensino será oriunda do PPC, portanto, 

nenhuma obra poderá ser indicada no plano de ensino se não constar no respectivo 

PPC (Anexo 9). Aos professores, durante as reuniões periódicas, a Coordenação de 

Curso oportunizará a indicação de novas obras, que somente após a aquisição, 

catalogação e disponibilização no acervo físico e/ou digital da biblioteca da 

Instituição; e após a devida inserção no ementário do PPC, poderão ser indicadas 

nos planos de ensino das componentes curriculares. 
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18.2.2. Bibliografia complementar 

A bibliografia complementar é constituída, no mínimo, por dois títulos para 

cada unidade curricular na proporção mínima de um exemplar para cada título (ver 

Anexo 10). Há ainda a utilização de artigos e sítios específicos quando os conteúdos 

das disciplinas assim o exigirem. A atualização das bibliografias é feita 

periodicamente a pedido dos professores e validação do Colegiado de Curso e do 

NDE, órgão responsável não apenas pelo aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico 

do Curso, mas também pela sua formulação, revisão e implementação. Todas as 

alterações são devidamente registradas em ata e arquivadas na Coordenação de 

Curso. 

 
Tabela 5. Média de exemplares da bibliografia básica e complementar por unidade curricular. 

Média (nº de exemplares da bibliografia 
básica / unidade curricular*)  

Média (nº de exemplares da bibliografia 
complementar / unidade curricular*) 

29,5 15,7 

*unidade curricular obrigatória / optativa 
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18.3.  Laboratórios Didático-pedagógicos 
Tabela  6. Laboratórios Didático-pedagógicos. 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL 
TIPO DE INSTALAÇÃO: Laboratório de Química 
IDENTIFICAÇÃO: Laboratório de Química Geral 
DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Área específica para aulas teórico-práticas de laboratórios. 
QUANTIDADE: 01 
CAPACIDADE DE ALUNOS: 20 alunos 
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: Compartilhamento entre cursos Presenciais do IFMT Campus 

Bela Vista e à Distância (UAB/IFMT) 
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO: Balanças; Estufa; Medidores de pH; Barrilete; 

Chapa de aquecimento; Destilador de água; Armário; Lavadores de pipeta; Mufla; Condicionadores 

de ar; Extintor contra incêndio; Balança Analítica Mod. Mark 210A; Capela; Chuveiro de Emergência; 
COMPLEMENTO: Sendo o laboratório mais utilizável pelos primeiros anos dos cursos do IFMT, o 

laboratório de Química Geral atende a projetos de pesquisa e aulas práticas nas áreas da Química 

que estudam os conceitos básicos: leis, princípios e teorias que permitem caracterizar os fenômenos 

químicos que ocorrem com as substâncias. Possui bancadas em forma de ilhas e uma bancada 

lateral de parede. 
 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA 
TIPO DE INSTALAÇÃO: Laboratório de Química 
IDENTIFICAÇÃO: Laboratório de Química Analítica 
DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Área específica para aulas teórico-práticas de laboratórios. 
QUANTIDADE: 01 
CAPACIDADE DE ALUNOS: 20 alunos 
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: Compartilhamento entre cursos Presenciais do IFMT Campus 

Bela Vista e à Distância (UAB/IFMT) 
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO: Mesa do professor; Armário de aço com 02 

portas de vidro; Armário de aço com 01 porta de vidro; Bicos de Bunsen; Centrífugas; 

Condicionadores de Ar; Estabilizadores; gitador de tubos; Forno de mufla; Barriletes; Placa de 

aquecimento; Centrífuga; Extintor contra incêndio. 
COMPLEMENTO: Construído com bancadas em forma de ilhas e uma bancada lateral de parede, o 

Laboratório de Química Analítica atende a projetos de pesquisa e aulas práticas nas áreas de 

Química Analítica, envolvendo métodos voltados para a determinação da composição da matéria. 

Os métodos qualitativos geram informações sobre a identidade das espécies atômicas ou 

moleculares, ou mesmo grupos funcionais na amostra. Já os métodos quantitativos proporcionam 

resultados numéricos relacionados à quantidade dos componentes na amostra. 
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LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA 
TIPO DE INSTALAÇÃO: Laboratório de Química 
IDENTIFICAÇÃO: Laboratório de Química orgância 
DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Área específica para aulas teórico-práticas de laboratórios. 
QUANTIDADE: 01 
CAPACIDADE DE ALUNOS: 20 alunos 
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: Compartilhamento entre cursos Presenciais do IFMT Campus 

Bela Vista e à Distância (UAB/IFMT). 
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO: Mesa do professor; Barriletes; 

Condicionadores de ar; Extrator de sebelin; Estufa; Evaporador rotativo; Balança; Destilador; Cadeira 

do professor; Mantas - 0,5 Litro; Manta 250; Extintor contra incêndio; Bomba de vácuo. 
COMPLEMENTO: O laboratório de Química Orgânica atende a projetos de pesquisa e aulas práticas 

nas áreas de Química Orgânica estudando o comportamento dos compostos do carbono. Estes 

compostos têm aplicações extremamente variadas: plásticos, petróleo, fibras, borracha, 

medicamentos, bioquímica, etc. 
 

LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUAS 
TIPO DE INSTALAÇÃO: Laboratório de Química 
IDENTIFICAÇÃO: Laboratório de análise de águas 
DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Área específica para aulas teórico-práticas de laboratórios. 
QUANTIDADE: 01 
CAPACIDADE DE ALUNOS: 25 alunos 
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: Compartilhamento entre cursos Presenciais do IFMT Campus 

Bela Vista e à Distância (UAB/IFMT). 
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO: Medidor de PH/Bancada 110/220V; Destilador 

de óleos essenciais; Equipamento para medir DQO - DQO - 01; Espectrofotômetro UV-VISQ-

108U2M; Chapa Aquecedora Q313-21; Estufa de BOD Microprocessada Q-315M13/23; 

Estabilizador; Aparelho de Jor Test; Determinador de DBO Q-411-2; Destilador de Água Q-341-22; 

Deionizador; Titulador Karl Fischer DL 18; Colorímetro Nessler Quanti 200; Aparelho de Jor Teste; 

Barriletes; Condicionadores de ar; Extintor contra incêndio;  Balança Semi-analítica Mod. Mark 500; 

Estufa de esterilização e secagem (microbiológica). 
COMPLEMENTO: Construído com uma bancada central tipo ilha, com bancadas de parede ao 

redor. O laboratório de Águas atende a projetos de pesquisas e aulas práticas nas áreas de análise 

de Águas, Poluição Ambiental, Química Ambiental, e Efluentes, Química Análise Instrumental, 

Calibração Instrumental. 
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LABORATÓRIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 
TIPO DE INSTALAÇÃO: Laboratório de Química 
IDENTIFICAÇÃO: Laboratório de monitoramento ambiental 
DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Área específica para aulas teórico-práticas de laboratórios. 
QUANTIDADE: 01 
CAPACIDADE DE ALUNOS: 20 alunos 
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: Compartilhamento entre cursos Presenciais do IFMT Campus 

Bela Vista e à Distância (UAB/IFMT). 
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO: Evaporador rotativo; Agitador de soluções; 

Agitador de tubos; Absorção atômica; Barrilete; Lavador de pipeta; Extrator de selebin; Absorção 

atômica de chama; Destilador; Estufa; Espectro fotômetro UV; Espectro fotômetro; Medidores de pH; 

Balança; Bomba de vácuo; Extintor contra incêndio; Condicionadores de ar. 
COMPLEMENTO: O monitoramento ambiental é uma importante ferramenta para administração dos 

recursos naturais. Este oferece conhecimento e informações básicas para avaliar a presença de 

contaminantes, para compreender os sistemas ambientais. O laboratório de Monitoramento 

Ambiental atende a projetos de pesquisa e aulas práticas. 
 

LABORATÓRIO DE SOLOS 
TIPO DE INSTALAÇÃO: Laboratório de Química 
IDENTIFICAÇÃO: Laboratório de solos 
DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Área específica para aulas teórico-práticas de laboratórios. 
QUANTIDADE: 01 
CAPACIDADE DE ALUNOS: 20 alunos 
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: Compartilhamento entre cursos Presenciais do IFMT Campus 

Bela Vista e à Distância (UAB/IFMT). 
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO: Estufa; Mesa agitadora orbital; Lavador de 

pipetas; Estufa com circulação e renovação de ar; Macro-moinho; Barrilete 30L; Balança; Pipetador 

025mL; Balança eletrônica; Centrífuga; Estabilizadores; Geladeira; Mesa; Agitador magnético sem 

aquecedor; Bloco digestor; Bloco digestor microcontrolado; Agitador de tubos; Condicionador de ar. 
COMPLEMENTO: As análises mais comuns em solos são as análises físico-químicas. Laboratório 

dotado de  duas bancadas tipo ilha, e uma bancada tipo parede, havendo separação da área 

quente. O laboratório de Solos atende a projetos de pesquisa e aulas práticas. 
 

LABORATÓRIO DE BROMATOLOGIA 
TIPO DE INSTALAÇÃO: Laboratório de Química 
IDENTIFICAÇÃO: Laboratório de bromatologia 
DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Área específica para aulas teóricas práticas de laboratórios. 
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QUANTIDADE: 01 
CAPACIDADE DE ALUNOS: 20 alunos 
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: Compartilhamento entre cursos Presenciais do IFMT Campus 

Bela Vista e à Distância (UAB/IFMT). 
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO: Medidor de pH; Balança eletrônica; 

Destiladores de nitrogênio; Centrífuga para butirona; Estabilizadores; Centrífuga; Determinador de 

açúcares redutores; Barrilete; Moinho multiúso; Agitadores magnéticos com aquecedor; Mesa; 

Determinador de Fibras; Triturador; Determinador de gordura; Mufla; Estufa; Geladeira; Forno elétrico 

de micro-ondas; Bloco digestor; Bomba a vácuo; Condicionadores de ar; Ventiladores. 
COMPLEMENTO: A Bromatologia é a ciência que estuda os alimentos. Permite conhecer a sua 

composição qualitativa e quantitativa; o significado de higiênico e toxicológico das alterações e 

contaminações, como e porque ocorrem e como evitá-las; qual é a tecnologia mais apropriada para 

tratá-los e como aplicá-la; como utilizar a legislação; segurança alimentar; proteção dos alimentos e 

do consumidor; quais os métodos analíticos a aplicar para determinar a sua composição e para 

determinar a sua qualidade. O laboratório de Bromatologia atende a projetos de pesquisa e aulas 

práticas. 
 

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA GERAL 
TIPO DE INSTALAÇÃO: Laboratório de Química e Biologia 
IDENTIFICAÇÃO: Laboratório de microbiologia geral 
DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Área específica para aulas teórico-práticas de laboratórios. 
QUANTIDADE: 01 
CAPACIDADE DE ALUNOS: 20 alunos 
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: Compartilhamento entre cursos Presenciais do IFMT Campus 

Bela Vista e à Distância (UAB/IFMT). 
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO: Microscópios; Estabilizadores; Barrilete; 

Barrilete 30L; Geladeira; Balança; Câmara escura UV; Contador de colônias; Agitador orbital de 

microplacas; Estufa pequena de cultura; Estufa grande de cultura; Agitador de tubos; Forno Elétrico de 

Micro-ondas; Capela de biossegurança de fluxo laminar; Condicionador de ar; Pias de preparo 

microbiológico, Pias de lavagem e descarte de resíduos; Cadeiras; Ventiladores; Centrífuga de tubos 

de ensaios; micropipetas semiautomáticas. 
COMPLEMENTO: A microbiologia é a área da ciência que se dedica ao estudo dos microrganismos, 

sendo eles organismos procariotos (bactérias, archaeas), eucariotos inferiores (algas, protozoários, 

fungos) e também os vírus, sendo foco a compreensão de sua morfologia, fisiologia e 

comportamento genético e molecular diante de algumas técnicas. Tem como objetivo atender 

projetos de pesquisa e aulas práticas. 
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LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA 
TIPO DE INSTALAÇÃO: Laboratório Biologia 
IDENTIFICAÇÃO: Laboratório de Biotecnologia 
DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Área específica para aulas teórico-práticas de laboratórios. 
QUANTIDADE: 01 
CAPACIDADE DE ALUNOS: 35 alunos 
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: Compartilhamento entre cursos Presenciais do IFMT Campus 

Bela Vista e à Distância (UAB/IFMT). 
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO: Microscópios; Estabilizadores; Barrilete; 

Barrilete 30L; Geladeira; Balança; Câmara escura UV; Contador de colônias; Estufa pequena de 

cultura; Estufa grande de cultura; Agitador de tubos; Forno Elétrico de Micro-ondas; Capela de 

biossegurança de fluxo laminar; Condicionador de ar; Pias de preparo microbiológico, Pias de lavagem 

e descarte de resíduos; Cadeiras; micropipetas semiautomáticas, transiluminador. 
COMPLEMENTO: A biotecnologia é a área da ciência que se dedica ao estudo dos organismos 

vegetais e animais e microrganismos através da aplicação de técnicas moleculares. Tem como 

objetivo atender projetos de pesquisa e aulas práticas. 
 

LABORATÓRIO DE ANÁLISE SENSORIAL 
TIPO DE INSTALAÇÃO: Laboratório  
IDENTIFICAÇÃO: Laboratório de Análise Sensorial 
DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Área específica para aulas teórico-práticas de laboratórios. 
QUANTIDADE: 01 
CAPACIDADE DE ALUNOS: 35 alunos 
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: Compartilhamento entre cursos Presenciais do IFMT Campus 

Bela Vista e à Distância (UAB/IFMT). 
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO: mesa, cadeiras, armários, geladeira, ar-

condicionado, forno elétrico, cabines para provas. 
COMPLEMENTO: De acordo com a ABNT, a Análise sensorial é a ciência que objetiva evocar 

(provocar), medir, analisar e interpretar reações às características dos alimentos e materiais como 

são percebidas pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição. Tem como objetivo atender 

projetos de pesquisa e aulas práticas. 
 

LABORATÓRIO BÁSICO DE ENGENHARIA 
TIPO DE INSTALAÇÃO: Laboratório  
IDENTIFICAÇÃO: Laboratório Básico de Engenharia 
DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Área específica para aulas teórico-práticas de laboratórios. 
QUANTIDADE: 01 
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CAPACIDADE DE ALUNOS: 35 alunos 
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: Compartilhamento entre cursos Presenciais do IFMT Campus 

Bela Vista e à Distância (UAB/IFMT). 
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO: pia, armários, módulo didático de trocador de 

calor, módulo didático de torre de resfriamento, módulo didático de experimentos multipropósito, 

módulo didático Experimento de Reynolds, módulo didático de hidráulica, módulo didático de reatores 

ideais, módulo didática de Estação de Tratamento de Água. 
COMPLEMENTO: Os equipamentos pertencentes a este laboratório possibilitam a realização de 

práticas que envolvem fundamentos estudados em Mecânica dos Fluidos, Transferência de Calor e 

Massa e Operações Unitárias. Tem como objetivo atender projetos de pesquisa e aulas práticas. 
 

LABORATÓRIO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS 
TIPO DE INSTALAÇÃO: Laboratório  
IDENTIFICAÇÃO: Laboratório de Processamento de Alimentos 
DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Área específica para aulas teórico-práticas de laboratórios. 
QUANTIDADE: 01 
CAPACIDADE DE ALUNOS: 35 alunos 
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: Compartilhamento entre cursos Presenciais do IFMT Campus 

Bela Vista e à Distância (UAB/IFMT). 
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO: pias, fogão industrial com forno combinado, 

forno micro-ondas, forno elétrico, processador de alimentos, liquidificador, tacho de doce de leite, 

iogurteira, manteigueira, tumbler, moedor de carne, cutter, armários, geladeiras, freezer. 
COMPLEMENTO: Este laboratório possui dois ambientes nos quais são trabalhados matérias-primas 

de origem distintas. Em um dos ambientes é processado alimentos de origem vegetal e em outro 

ambiente são processados alimentos de origem animal, atendendo desta forma, todas as disciplinas 

tecnológicas do curso.  Tem como objetivo atender projetos de pesquisa e aulas práticas. 
 
 

LABORATÓRIO DE BEBIDAS 
TIPO DE INSTALAÇÃO: Laboratório  
IDENTIFICAÇÃO: Laboratório de Bebidas 
DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Área específica para aulas teórico-práticas de laboratórios. 
QUANTIDADE: 01 
CAPACIDADE DE ALUNOS: 35 alunos 
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: Compartilhamento entre cursos Presenciais do IFMT Campus 

Bela Vista e à Distância (UAB/IFMT). 
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO: pias, mini cervejaria, armários. 
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COMPLEMENTO: Tem como objetivo atender projetos de pesquisa e aulas práticas. 
 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
TIPO DE INSTALAÇÃO: Laboratório de tecnologia da Informação 
IDENTIFICAÇÃO: Laboratório de Informática 
DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Área específica para aulas teórico-práticas de laboratórios. 
QUANTIDADE: 01 
CAPACIDADE DE ALUNOS: 35 alunos 
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: Compartilhamento entre cursos Presenciais do IFMT Campus 

Bela Vista e à Distância (UAB/IFMT). 
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO: quadro de vidro, bancadas, 

microcomputadores completos (gabinete, monitores, mouses e teclados), mesa, cadeiras, 

condicionador de ar, programas específicos para as disciplinas ministradas no local. 
COMPLEMENTO: A informática é uma área transversal usada nas diversas ciências, permitindo a 

aproximação do discente as tecnologias recentes de informação no que se refere a aplicação e uso 

de softwares e hardwares, processamento e gerenciamento de dados, geoprocessamento e 

georreferenciamento, desenho técnico aplicado, estatística aplicada e outras áreas afins. 
 

LABORATÓRIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL 
TIPO DE INSTALAÇÃO: Laboratório de Física Experimental 
IDENTIFICAÇÃO: Laboratório de Física 
DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Área específica para aulas teórico-práticas de laboratórios. 
QUANTIDADE: 01 
CAPACIDADE DE ALUNOS: 35 alunos 
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: Compartilhamento entre cursos Presenciais do IFMT Campus 

Bela Vista e à Distância (UAB/IFMT). 
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO: quadro de vidro, trilho linear de ar, banco 

óptico, interferômetro, balança de torção para estudo de pêndulos, conjunto para estudo de dilatação, 

conjunto de calorímetros, tubo sonoro, gerador de Van de Graff, painel eletrônico para estudo de 

resistores, conjunto de bobinas eletromagnéticas, oscilador mecânica para estudo de ondas 

mecânicas, conjunto de plano inclinado, conjunto para estudo da hidrostática e hidrodinâmica com 

sensores, painel para estudo da constante de Plank, conjunto para estudo de conservação de energia.  
COMPLEMENTO: Este laboratório tem o objetivo de realizar aulas práticas sobre os fundamentos 

estudados nas disciplinas de Física I, Física II, Física III e Física IV. 
 

SALA DE DESENHO TÉCNICO 
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TIPO DE INSTALAÇÃO: Sala  
IDENTIFICAÇÃO: Sala de Desenho Técnico 
DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Área específica para aulas de desenho Técnico. 
QUANTIDADE: 01 
CAPACIDADE DE ALUNOS: 35 alunos 
UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES: Compartilhamento entre cursos Presenciais do IFMT Campus 

Bela Vista. 
ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO: quadro de vidro e pranchetas com tampos de 

inclinação regulável e régua paralela. 
COMPLEMENTO: O Desenho Técnico objetiva representar de forma precisa, no plano, das formas do 

mundo material de modo a possibilitar a reconstituição espacial das mesmas. É conteúdo obrigatório 

em todos os cursos de Engenharia. 
 

18.4.  Recursos Tecnológicos e de Audiovisual 

 Todas as salas de aula são dotadas de projetor multimídia e outros recursos 

tecnológicos podem ser utilizados nos diversos laboratórios existentes, inclusive o 

de Tecnologia da Informação e Comunicação e/ou podem ser requisitados pelos 

professores através do Departamento de Ensino.  

18.5.  Espaço Docente 

 Os professores possuem armários individualizados e contam com uma ampla 

sala de professores para os períodos que se encontram na instituição e está sendo 

providenciado espaço adequado para o atendimento ao aluno para cada professor 

que atue no curso de Química Industrial. 

 

18.6.  Espaço Discente 
Tabela 7. Infra-estrutura de Salas de Aulas 

SALAS ESTRUTURA DISPONÍVEL 

1 40 cadeiras estudantis com braço, 01 mesa do professor, 01 cadeira sem braço, 01 quadro 
de diz, 02 condicionadores de ar 

2 40 cadeiras estudantis com braço, 01 mesa do professor, 01 cadeira sem braço, 01 quadro 
de diz, 02 condicionadores de ar 

3 40 cadeiras estudantis com braço, 01 mesa do professor, 01 cadeira sem braço, 01 quadro 
de diz, 02 condicionadores de ar 
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4 40 cadeiras estudantis com braço, 01 mesa do professor, 01 cadeira sem braço, 01 quadro 
de diz, 02 condicionadores de ar 

5 40 cadeiras estudantis com braço, 01 mesa do professor, 01 cadeira sem braço, 01 quadro 
de diz, 02 condicionadores de ar 

6 25 cadeiras estudantis com braço, 01 mesa do professor, 01 cadeira sem braço, 01 quadro 
de vidro, 02 condicionadores de ar, 03 ventiladores de teto 

7 25 cadeiras estudantis com braço, 01 mesa do professor, 01 cadeira sem braço, 01 quadro 
de vidro, 02 condicionadores de ar, 03 ventiladores de teto 

8 25 cadeiras estudantis com braço, 01 mesa do professor, 01 cadeira sem braço, 01 quadro 
de vidro, 02 condicionadores de ar, 03 ventiladores de teto 

9 25 cadeiras estudantis com braço, 01 mesa do professor, 01 cadeira sem braço, 01 quadro 
de vidro, 02 condicionadores de ar, 03 ventiladores de teto 

10 30 cadeiras estudantis com braço, 01 mesa do professor, 01 cadeira sem braço, 01 quadro 
de vidro, 02 condicionadores de ar, 03 ventiladores de teto 

11 30 cadeiras estudantis com braço, 01 mesa do professor, 01 cadeira sem braço, 01 quadro 
de vidro, 02 condicionadores de ar, 03 ventiladores de teto 

12 30 cadeiras estudantis com braço, 01 mesa do professor, 01 cadeira sem braço, 01 quadro 
de vidro, 02 condicionadores de ar, 03 ventiladores de teto 

13 30 cadeiras estudantis com braço, 01 mesa do professor, 01 cadeira sem braço, 01 quadro 
de vidro, 02 condicionadores de ar, 03 ventiladores de teto 

14 40 cadeiras estudantis com braço, 01 mesa do professor, 01 cadeira sem braço, 01 quadro 
de vidro, 01 condicionador de ar 
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Anexo 1 - Regimento Unificado dos Colegiados de Cursos Superiores do 
Campus Cuiabá – Bela Vista 
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Anexo 2- Regimento Unificado dos NDEs – Núcleos Docentes 
Estruturantes dos Cursos Superiores do Campus Cuiabá – Bela Vista 
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Anexo 3. Regulamento de Atividades Complementares  
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Anexo 4. Regulamento de Estágio  
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Anexo 5. Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC  
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Anexo 6. Portaria do Colegiado do Curso de Química Industrial 
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Anexo 7. Portaria do NDE do Curso de Química Industrial 
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Anexo 8. Tabelas de Equivalência de Disciplinas entre o Curso de 
Bacharelado em Química Industrial e os Cursos Superiores de 
Tecnologia em Gestão Ambiental e Engenharia de Alimentos 
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Quadro 8. Tabela de equivalência de disciplinas do curso de Química Industrial em relação ao 
curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. 

Química Industrial Tecnologia em Gestão Ambiental 

Sem. Disciplina CH Sem. Disciplina CH 

1º Química 

Fundamental 1 

68 1º Química Geral e Inorgânica 67 

7° Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

17 6º Seminários de Pesquisas 

Interdisciplinares 

33 

5º, 6º Metodologia de 

Pesquisa* 

34 1º Metodologia Científica 33 

5º, 6º Leitura e 

Produção de 

Textos* 

34 2º Comunicação Linguística 33 

5º, 6º Ética Ambiental* 34 5º Ética Ambiental 33 

5º, 6º Tecnologia Limpa* 34 6º Tecnologia Limpa 33 

*Disciplina optativa para o curso de Química Industrial e Obrigatória no curso de Tecnologia em 

Gestão Ambiental. 

 

Quadro 9. Tabela de equivalência de disciplinas do curso de Química Industrial em relação ao 
curso de Engenharia de Alimentos. 

Química Industrial Engenharia de Alimentos 

Sem. Disciplina CH Sem. Disciplina CH 

1º Química Fundamental 1 68 1º Química Geral e Inorgânica 68 

4º Bioquímica 51 3º Bioquímica 51 

4º Química Analítica Quantitativa 51 2º Química Analítica 68 

5º Estatística e Probabilidade 34 2º Estatística Experimental 68 

5º Desenho Técnico 68 3º Desenho Técnico 68 

5º Relações Humanas*** 17 7º, 8º Relações Humanas 34 

5º, 6º Língua Brasileira de Sinais** 34 7º, 8º Língua Brasileira de Sinais 34 

5º, 6º Liderança e Gestão de 

Pessoas* 

34 4º Liderança e Gestão de Pessoas 34 

5º, 6º Metodologia de Pesquisa* 34 2º Metodologia de Pesquisa 34 

5º, 6º Leitura e Produção de Textos* 34 1º Leitura e Produção de Textos 

Acadêmicos 

34 

5º, 6º Ética Ambiental** 34 7º, 8º Ética Ambiental 34 
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5º, 6º Tecnologia Limpa** 34 7º, 8º Tecnologia Limpa 34 

 

5º, 6º Controle Estatístico de 

Processos** 

34 7º, 8º Controle Estatístico de 

Processos** 

34 

5º, 6º Gestão e Tratamento de Águas 

e Efluentes* 

68 9º Tratamento de Águas e 

Efluentes 

68 

5º, 6º Controle e Segurança 

Alimentar** 

34 7º, 8º Sistema de Análise de Perigos 

e Pontos Críticos de Controle 

(APPCC) 

34 

*Disciplina optativa para o curso de Química Industrial e Obrigatória no curso de Tecnologia em 

Gestão Ambiental. 

** Disciplina optativa em ambas as matrizes curriculares. 

***Disciplina Obrigatória para o curso de Química Industrial e Optativa no curso de Engenharia de 

Alimentos. 
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Anexo 9. Relação do acervo bibliográfico das bibliografias básicas dos 
componentes curriculares 
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Quadro 10. Relação do acervo bibliográfico das bibliografias básicas dos componentes curriculares do PPC do Curso Superior de Bacharelado 
de Química Industrial.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA Nº DE 
EXEMPLARES UNIDADE CURRICULAR 

ABRAMOVAY, R. Biocombustíveis: A energia da controvérsia. São Paulo: Senac, 2009. 10 
Indústria Petroquímica, 
Sucroalcooleira e 
Biocombustíveis 

ADAMI, A. M. et al. Pré-cálculo. 1 ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 11 Cálculo I 
ANTON, H. et al. Cálculo - Volume I - 10.ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 40 Cálculo I 
ANTON, H. et al. Cálculo - Volume II - 10.ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 10 Cálculo 2 / Cálculo 3  
AQUARONE, E. et al. Biotecnologia industrial: biotecnologia na produção de alimentos. 1 ed., 
São Paulo: Edgard Blucher, v. 4, 2001. 19 Microbiologia e Fermentação 

Industrial / Biotecnologia  
AQUINO, I. S. Como escrever artigos científicos. São Paulo: Saraiva, 2010. 7 Metodologia de Pesquisa 
ATKINS, P. W.; SHRIVER, D. F. Química Inorgânica. 4 ed., Porto Alegre: Bookman, 2008. 4 Química Inorgânica 

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 
ambiente. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 25 

Química Fundamental 1 / 
Química Fundamental 
Experimental 1 / Química 
Fundamental e Experimental 2 

ATKINS, P.W; PAULA, J. Físico-Química. 5 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2012. 7 Físico-Química 1 / Físico-
Química 2 

BACCAN, N. et al. Química Analítica Quantitativa Elementar. 3 ed., São Paulo: Edgard Blucher, 
2005. 27 

Química Analítica Quantitativa / 
Química Analítica Quantitativa 
Experimental / Análise 
Instrumental 

BAETA, A. M. B. et al. Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. 5 ed., São 
Paulo: Cortez, 2011.  14 Responsabilidade Social e Meio 

Ambiente 

BALL, D.W. Físico-química. São Paulo: Thomson, v. 1, 2016. 5 
Físico-Química 1 / Físico-
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BARBOSA, H. R.; TORRES, B. B. Microbiologia básica. São Paulo: Atheneu, 2010. 21 Microbiologia e Fermentação 
Industrial 

BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007.  3 Leitura e Produção de Textos 
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BERTUCCI, J. L. O. Metodologia básica para elaboração de trabalhos de conclusão de curso 
(TCC). São Paulo: Atlas, 2008. 10 Trabalho de Conclusão de 

Curso 
BLACKADDER, D. A.; NEDDERMAN, R. M. Manual de Operações Unitárias. 1 ed., São Paulo: 
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1, 2001. 13 Microbiologia e Fermentação 

Industrial / Biotecnologia  
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Criatividade 
CHIAVENATO, I. Recursos Humanos: o capital humano das organizações. 10 ed., São Paulo: 
Elsevier, 2015. 6 Relações Humanas  

 
CONSEPE Resolução nº 18 de 02/09/2020 

CONSUP Resolução nº 080 de 26/11/2020 



 
 

CIENFUEGOS, F. Segurança no laboratório. 1 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2001. 13 
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Experimental 2 
EWING, G. W. Métodos instrumentais de análise química. 9 ed., São Paulo: Edgard Blucher, v. 
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CONSEPE Resolução nº 18 de 02/09/2020 

CONSUP Resolução nº 080 de 26/11/2020 



 
 

Curso 

GOMIDE, L. A. et al. Ciência e qualidade da carne: fundamentos. Viçosa: UFV, 2013.  8 Indústria de Alimentos e 
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Cengage Learning, v. 1, 2009. 3 

Química Fundamental 
Experimental 1 / Química 
Analítica Qualitativa  

KOTZ, J. C.; TREICHEL Jr., P. Química geral 2 e reações químicas. 5 ed. Rio de Janeiro: 
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Cimento e Cerâmica / Indústria 
de Papel, Couro e Têxtil / 
Indústria Petroquímica, 
Sucroalcooleira e 
Biocombustíveis / Indústria de 
Cosméticos, Agroquímicos e 
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TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e 
ondas, termodinâmica. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2009. 48 Física Geral 1 / Física 

Experimental 1 

TORTORA, G. J. et al. Microbiologia. 12. ed., Porto Alegre: Artmed, 2017. 17 Microbiologia e Fermentação 
Industrial 

VASCONCELLOS, E. Gerenciamento da tecnologia: um instrumento para a competitividade 
empresarial. São Paulo: Edgard Blucher, 1992. 12 Economia e Organização 

Industrial 

VASCONCELLOS, M. A. S. et al. Fundamentos da economia. 4 ed., São Paulo: Saraiva, 2008. 8 Economia e Organização 
Industrial 

VENTURINI FILHO, W. G. Bebidas alcóolicas. 1 ed., São Paulo: Edgard Blucher, v. 1, 2010. 16 Indústria de Alimentos e 
Bebidas 

VENTURINI FILHO, W. G. Bebidas não alcóolicas. São Paulo: Edgard Blucher, v. 2, 2010. 8 Indústria de Alimentos e 
Bebidas 

VENTURINI FILHO, W. G. Tecnologia de bebidas. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 4 Indústria de Alimentos e 
Bebidas 

VOGEL, A. I. Análise Química Quantitativa. 6 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2013. 27 
Química Analítica Quantitativa / 
Química Analítica Quantitativa 
Experimental 

VOGEL, A. I. Química Analítica Qualitativa. 1 ed., São Paulo: Mestre Jau, 1981. 31 
Química Analítica Qualitativa / 
Química Analítica Qualitativa 
Experimental 

TOTAL  1801   
MÉDIA 12.25   
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Anexo 10. Relação do acervo bibliográfico das bibliografias 
complementares dos componentes curriculares 
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Quadro 11. Relação do acervo bibliográfico das bibliografias complementares dos componentes curriculares do PPC do Curso Superior de 
Bacharelado de Química Industrial.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR Nº DE 
EXEMPLARES UNIDADE CURRICULAR 

ALBUQUERQUE, E. M. Sistema Nacional de Inovação no Brasil: uma análise introdutória a 
partir de dados disponíveis sobre a ciência e a tecnologia. Revista de Economia Política, v. 16, 
1996. 

Online  Economia e Organização 
Industrial 

ALLINGER, N. et al. Química Orgânica. 2 ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 1978. 16 Química Orgânica 1 / Química 
Orgânica 2 

ARRUDA, M. C. C. et al. Fundamentos de ética empresarial e econômica. 4 ed., São Paulo: Atlas, 
2009. 19 Ética Ambiental 

ASSUMPÇÃO, L.F.J. Sistema de Gestão Ambiental: Manual Prático para implantação de SGA e 
certificação ISO 14001/2004. 4 ed., Curitiba: Juruá, 2009. 7 Tecnologia Limpa 

ATKINS, P.W; PAULA, J. Físico-Química. 5 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2012. 7 
Introdução a Geologia e 
Mineralogia / Processos 
Catalíticos Industriais 

BAIRD, C. Química Ambiental. 4 ed., Porto Alegre: Bookman, 2011. 22 Gestão e Tratamento de 
Águas e Efluentes 

BALL, D.W. Físico-química. São Paulo: Thomson, v. 1, 2016. 5 Físico-Química Experimental 2 
BARBIERI, J.C. Gestão Ambiental Empresarial: Conceitos, Modelos e Instrumentos. 3 ed., São 
Paulo: Saraiva, 2007. 18 Tecnologia Limpa 

BARBOSA, G. P. Operações da Indústria Química – Princípios, processos e aplicações. 1 ed., 
São Paulo:  Ética, 2015. 20 Indústria de Papel, Couro e 

Têxtil 

BEHMER, M. L. A. Tecnologia do leite. 1 ed., São Paulo: Nobel, 1999. 1 Indústria de Alimentos e 
Bebidas 

BENNIS, W. A formação do líder. São Paulo: Atlas, 1996. 1 Liderança e Gestão de 
Pessoas 

BEYES, H. O. Inclusão e avaliação na escola - De Alunos com Necessidades Educacionais 
Especiais. Porto Alegre: Mediação, 2013. 7 Língua Brasileira de Sinais 

BITTENCOURT, C. Gestão contemporânea de pessoas. 2 ed., Porto Alegre: Bookman, 2010. 2 
Relações Humanas / 
Liderança e Gestão de 
Pessoas 
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BORÉM, A; SANTOS, F.R.  Entendendo a Biotecnologia. Viçosa: UFV, 2016. 6 Biotecnologia  

BRADY, J. E.; HUMISTON, G.E. Química geral. Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2016. 16 
Química Fundamental 1 / 
Química Fundamental 
Experimental 1 

BRADY, J. E.; HUMISTON, G.E. Química geral. Rio de Janeiro: LTC, v. 2, 1986. 18 
Química Fundamental 1 / 
Química Fundamental 
Experimental 1 

BROWN, T. L. et al. Química: a ciência central. 9 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 3 Química Fundamental 
Experimental 1 

BRUICE, P. Y.; Química Orgânica. 4 ed., São Paulo: Pearson - Prentice Hall, v. 1, 2006. 3 

Química Orgânica 1 / Química 
Orgânica Experimental 1 / 
Química Orgânica 2 / Química 
Orgânica Experimental 2 / 
Química de Polímeros 

BRUICE, P. Y.; Química Orgânica. 4 ed., São Paulo: Pearson - Prentice Hall, v. 2, 2006. 1 

Química Orgânica 1 / Química 
Orgânica Experimental 1 / 
Química Orgânica 2 / Química 
Orgânica Experimental 2 / 
Química de Polímeros 

CALIL, R. M; AGUIAR, J. Aditivos nos alimentos. São Paulo: R. M. Calil, 1999 1 Indústria de Alimentos e 
Bebidas 

CAMARGO, M. Fundamentos de ética geral e profissional. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. 1 Estágio Supervisionado 
CAMPBELL, M. K. Bioquímica. 3 ed., Porto Alegre: Artmed, 2015. 3 Bioquímica 
CAMPOS, M. L. A. M. Introdução à biogeoquímica de ambientes aquáticos. Campinas. Editora 
Átomo. 2010. 6 Gestão e Tratamento de 

Águas e Efluentes 

CARVALHO, P. R. Boas práticas químicas em biossegurança. 2 ed., Rio de Janeiro: Interciência, 
2013. 10 

Higiene e Segurança 
Industrial / Controle e 
Segurança Alimentar 

CHASSOT, A. I. A ciência através dos tempos. 4 ed., São Paulo: Moderna, 1994.  1 Metodologia de Pesquisa 
CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. Física Básica: Mecânica. 1 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 4 Física Experimental 1 
CHERNICHARO, C. A. L. Pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios. Belo Horizonte: 
Finep, 2000. 1 Gestão e Tratamento de 

Águas e Efluentes 
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CIENFUEGOS, F. Segurança no laboratório. 1 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2001. 13 
Química Orgânica 
Experimental 1 / Química 
Orgânica Experimental 2 

CORTEZ, L.A.B. et al. Biomassa para energia. Campinas: Unicamp, 2008 6 
Indústria Petroquímica, 
Sucroalcooleira e 
Biocombustíveis 

COTTON, W. Química Inorgânica. Rio de Janeiro: LTC, 1978. 1 Química Inorgânica 
DIAS, A. G. et al. Guia prático de química orgânica. 1 ed., Rio de Janeiro: Interciência, v. 1, 2004. 15 Projetos em Síntese Orgânica  
DIAS, A. G. et al. Guia prático de química orgânica. 1 ed., Rio de Janeiro: Interciência, v. 2, 2008. 6 Projetos em Síntese Orgânica  
DINIZ, M. G. Desmistificando o Controle Estatístico de Processo. 1. ed., São Paulo: Artliber, 
2001 12 Controle Estatístico de 

Processos 
DORNELAS, J. Empreendedorismo na prática. Rio de Janeiro: LTC, 2014.  2 Estágio Supervisionado 
DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): práticas e princípios. 
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2015. 6 Empreendedorismo, Inovação 

e Criatividade 
DUPONT, J. Química organometálica: elementos do bloco D. 1 ed., Porto Alegre: Bookman, 
2005. 1 Projetos em Síntese Orgânica  

FELDER, R. M.et al.  Princípios elementares dos processos químicos. 3 ed., Rio de Janeiro: 
LTC, 2014. 10 

Indústria Petroquímica, 
Sucroalcooleira e 
Biocombustíveis / Indústria de 
Cosméticos, Agroquímicos e 
Sanitizantes 

FELLOWS, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e práticas. 2 ed., São 
Paulo: Artmed, 2006. 22 Indústria de Alimentos e 

Bebidas 
FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A. 6 ed. São Paulo: Makron Books, 2006. 18 Cálculo I 
GARY, R.K. The Concentration Dependence of the ΔS Term W in the Gibbs Free Energy 
Function: Application to Reversible Reactions in Biochemistry, Journal of Chemical Education, 
v. 81, 2004. 

Online Físico-Química 1 

GEMELLI, E. Corrosão de materiais metálicos e sua caracterização. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 13 
Indústria de Processos 
Siderúrgicos, Mineralogia, 
Cimento e Cerâmica 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed., São Paulo: Atlas, 2016. 37 Metodologia de Pesquisa 

 
CONSEPE Resolução nº 18 de 02/09/2020 

CONSUP Resolução nº 080 de 26/11/2020 



 
 

GOMES, J. C. Legislação de alimentos e bebidas. Viçosa: UFV, 2011. 5 Indústria de Alimentos e 
Bebidas 

GONÇALVES, H. A. Manual de projetos de pesquisa científica. 3 ed., São Paulo: Avercamp, 
2015. 7 Trabalho de Conclusão de 

Curso 

GRUN, M. Em busca da dimensão ética na educação ambiental. São Paulo: Papirus, 2007.  9 
Responsabilidade Social e 
Meio Ambiente / Ética 
Ambiental 

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, v. 1, 2015. 28 Cálculo I 
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, v. 2, 2015. 29 Cálculo 2 
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, v. 3, 2015. 21 Cálculo 2 / Cálculo 3  
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, v. 4, 2015. 21 Cálculo 3  
HAGE, D. S.; CARR, J. D. Química Analítica e Análise Quantitativa. São Paulo: Pearson, 2012. 2 Química Analítica Quantitativa  

HARRIS, D. C. Análise Química Quantitativa. 8 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2013. 28 
Química Analítica Quantitativa 
/ Química Analítica 
Quantitativa Experimental 

JAY, J. M. Microbiologia de alimentos. 6 ed., Porto Alegre: Artmed, 2000. 29 Microbiologia e Fermentação 
Industrial 

JONES, C. J. A Química dos Elementos dos Blocos d e f. 1 ed., Porto Alegre: Bookman, 2002. 1 Química Inorgânica 

KNOTHE, G. et al.  Manual de biodiesel. São Paulo: Edgard Blucher, 2006. 6 
Indústria Petroquímica, 
Sucroalcooleira e 
Biocombustíveis 

KOCH, I. G.V. A Coerência Textual. São Paulo: Contexto, 2014.  10 Leitura e Produção de Textos 
KOCH, I. G.V. A Coesão Textual. São Paulo: Contexto, 2013.  3 Leitura e Produção de Textos 
KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 
23 ed., Petrópolis: Vozes, 1996. 2 Trabalho de Conclusão de 

Curso 

KOTZ, J. C.; TREICHEL Jr., P. Química geral 1 e reações químicas. 5 ed. Rio de Janeiro: 
Cengage Learning, v. 1, 2009. 3 

Química Fundamental 1 / 
Química Fundamental e 
Experimental 2 / Química 
Analítica Qualitativa 
Experimental 
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KOTZ, J. C.; TREICHEL Jr., P. Química geral 2 e reações químicas. 5 ed. Rio de Janeiro: 
Cengage Learning, v. 1, 2009. 3 

Química Fundamental 1 / 
Química Fundamental e 
Experimental 2 / Química 
Analítica Qualitativa 
Experimental 

KOZLIAK, E.I. Introduction of Entropy via the Boltzmann distribution in Undergraduate 
Physical Chemistry: A Molecular Approach, Journal of Chemical Education, v. 81, 2004. Online Físico-Química 1 

LAMBERT, J. A. Inovação e tecnologia. Cuiabá: EdUFMT, 2008.  3 Economia e Organização 
Industrial 

LOUZADA, F. et al. Controle estatístico de processos: uma abordagem prática para cursos de 
engenharia e administração. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 3 Controle Estatístico de 

Processos 
LUCCHESE, A. M., MARZORATI, L. Catálise de Transferência de Fase. Química Nova, v. 23, 
2000. Online Físico-Química 2 / Físico-

Química Experimental 2 
MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. Noções de probabilidade e estatística. São Paulo: Edusp, 
2015. 6 Estatística e Probabilidade 

MANO, E. B.; MENDES, L. C. Identificação de plásticos, borrachas e fibras. 1 ed., São Paulo: 
Edgard Blucher, 2000.  1 Química de Polímeros 

MASCARENHAS, A. O. Gestão estratégica de pessoas: evolução, teoria e crítica. São Paulo: 
Cengage Learing, 2015. 2 

Relações Humanas / 
Liderança e Gestão de 
Pessoas 

MASTROENI, M. F. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de saúde. 2 ed., São 
Paulo: Atheneu, 2005.  2 Higiene e Segurança 

Industrial 
MICELI, M. T.; FERREIRA, P. Desenho técnico básico. 4 ed., Rio de Janeiro: Imperial Novo 
Milênio, 2013. 3 Desenho Técnico 

MOORE, W. J. Físico-Química. 4 ed. São Paulo: Edgar Blücher, v. 1, 2008.  9 
Físico-Química 1 / Físico-
Química Experimental 1 / 
Físico-Química 2 

MOORE, W. J. Físico-Química. 4 ed. São Paulo: Edgar Blücher, v. 2, 2008.  9 
Físico-Química 1 / Físico-
Química Experimental 1 / 
Físico-Química 2 

MOREIRA, N.H., SACCHI, B.M. Sobre a Primeira Lei da Termodinâmica. Química Nova, v. 24, 
2001. Online Físico-Química 1 
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MORETTIN, L. G. Estatística Básica: Probabilidade e Inferência. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2010. 7 Estatística e Probabilidade 

MORETTO, E.; FETT, R. Tecnologia de óleos e gorduras vegetais na indústria de alimentos. 1 
ed., São Paulo: Varela, 1998. 1 Indústria de Cosméticos, 

Agroquímicos e Sanitizantes 

MOURA, L. A. A. Qualidade e gestão ambiental. 5 ed., São Paulo: Juarez de Oliveira, 2008. 4 Responsabilidade Social e 
Meio Ambiente 

NALINI, R. Ética Ambiental. 3 ed., Campinas: Millenium, 2010. 1 
Responsabilidade Social e 
Meio Ambiente / Ética 
Ambiental 

NEIVA, J. Conheça o petróleo. São Paulo: Ao Livro Técnico, 1986. 1 
Indústria Petroquímica, 
Sucroalcooleira e 
Biocombustíveis 

NELSON, R.; KIM, L. Tecnologia, aprendizado e inovação. Campinas: Unicamp, 2005. 1 Economia e Organização 
Industrial 

NETO, R. B. G. Cidades da mineração: memória e práticas culturais em Mato Grosso na 
primeira metade do século XX. Cuiabá: EdUFMT, 2006. 1 Introdução a Geologia e 

Mineralogia 
NUNES, J. A. Tratamento físico-químico de águas residuárias industriais. 6 ed., Rio de Janeiro: 
ABES, 2012. 6 Gestão e Tratamento de 

Águas e Efluentes 
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica 1: mecânica. 5 ed. São Paulo: Edgard Blucher, v. 1, 
2002. 24 Física Geral 1 / Física 

Experimental 1 
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica 2: fluidos, oscilações e ondas, calor. 5 ed. São 
Paulo: Edgard Blucher, v. 2, 2014. 18 Física Geral 1 / Física 

Experimental 1 
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica 3: eletromagnetismo. 2 ed. São Paulo: Edgard 
Blucher, v. 3, 1997. 16 Física Geral 2 / Física 

Experimental 2 
NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica 4: Ótica, Relatividade e Física Quântica. 2 ed. São 
Paulo: Edgard Blucher, v. 4, 2014. 13 Física Geral 2 / Física 

Experimental 2 

PALADINI, E. P. Gestão da qualidade. Teoria e Prática. 3 ed., São Paulo: Atlas, 2004. 15 Controle Estatístico de 
Processos 

PASTORE, G.M. et al. Biotecnologia de Alimentos. Rio de Janeiro: Atheneu, v. 12, 2013. 4 Biotecnologia  

PINTO, P. S. A. Inspeção e higiene de carnes. Viçosa: UFV, 2014. 6 Indústria de Alimentos e 
Bebidas 

QUEIROZ, S. M. P. Gestão ambiental em pequenas e médias empresas. Rio de Janeiro: Quality 1 Tecnologia Limpa 
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mark, 2004. 

RAMANATHAN, L. V. Corrosão e seu controle. São Paulo: Hemus, 1997. 8 Indústria de Papel, Couro e 
Têxtil / Corrosão 

RAMOS, E.; GOMIDE, L. Avaliação da qualidade de carnes: fundamentos e metodologia. 
Viçosa: UFV, 2007. 4 Indústria de Alimentos e 

Bebidas 

ROBBINS, S. P. et al. Comportamento organizacional. 14 ed., São Paulo: Pearson, 2010. 11 Empreendedorismo, Inovação 
e Criatividade 

ROSILLO-CALLE, F. et al. Uso da biomassa para produção de energia na indústria brasileira. 
Campinas: Unicamp, 2008. 8 

Indústria Petroquímica, 
Sucroalcooleira e 
Biocombustíveis 

SEIFFERT, M. E. B. Gestão ambiental: instrumentos, esferas de ação e educação ambiental. 2 
ed., São Paulo: Atlas, 2011. 29 Tecnologia Limpa 

SHREVE, N. R.; BRINK, J. Indústria de Processos Químicos. 4 ed., Rio de Janeiro: Guanabara 
Dois, 1997. 24 

Operações Unitárias 1 / 
Operações Unitárias 2 / 
Processos Catalíticos 
Industriais 

SILVA, C. A.; MUÑOZ, M. A. D. Diversidade na educação, respeito e inclusão. Porto Alegre: 
Metodista, 2012. 7 Língua Brasileira de Sinais 

SILVA, N. et al. Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos e água. 3 ed., São 
Paulo: livraria Varela, 2007. 10 Microbiologia e Fermentação 

Industrial 
SIMMONS, G. F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Mcgraw-Hill, v. 2, 1988.  5 Cálculo 2 / Cálculo 3  

SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de química analítica. 9 ed., São Paulo: Thomson, 2014. 18 

Química Analítica Qualitativa 
Experimental / Química 
Analítica Quantitativa 
Experimental / Análise 
Instrumental 

SOARES, l. c. Curso básico de instrumentação para analistas de alimentos e fármacos. 1 ed., 
São Paulo: Manole, 2006. 2 Análise Instrumental 

SPECTOR, P. Psicologia nas organizações. 4 ed., São Paulo: Saraiva, 2012. 2 Relações Humanas  
TADINI, C. C. et al. Operações Unitárias na indústria de alimentos. 1 ed., Rio de Janeiro: LTC, v. 
1, 2016. 12 Operações Unitárias 1 / 

Operações Unitárias 2 
TEIXEIRA, M. C. B.; BRANDÃO, S. C. C. Trocadores de calor na indústria de alimentos. Viçosa: 5 Operações Unitárias 2 
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UFV, 2002. 
TERRON, L. R. Operações Unitárias para químicos, farmacêuticos e engenheiros. 1 ed., Rio de 
Janeiro: LTC, 2012. 4 Operações Unitárias 1 / 

Operações Unitárias 2 
TIGRE, P. B. Gestão da inovação: uma abordagem estratégica, organizacional e de gestão de 
conhecimento. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 1 Economia e Organização 

Industrial 
VAL, M. G. C. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 2016. 7 Leitura e Produção de Textos 
VENTURINI FILHO, W. G. Indústria de bebidas: inovação, gestão e produção. São Paulo: 
Edgard Blucher, 2011. 2 Indústria de Alimentos e 

Bebidas 

VENTURINI FILHO, W. G. Tecnologia de bebidas. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 4 Controle e Segurança 
Alimentar 

VERMELHO, A. B. et al. Práticas de microbiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 16 Microbiologia e Fermentação 
Industrial 

VIDELA, H. A. Biotecnologia: corrosão microbiológica. São Paulo: Edgard Blucher, 1993. 1 Corrosão 
VOET, D. et al. Fundamentos de Bioquímica. 4 ed., Porto Alegre: Artmed, 2014. 20 Bioquímica 
VOGEL, A. I. Análise Química Quantitativa. 6 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2013. 27 Análise Instrumental 
WONG, W. Princípios de forma e desenho. São Paulo: Martins Fontes, 1998.  3 Desenho Técnico 

WONGTSCHOWSKI, P. Indústria Química – Riscos e oportunidades. 2 ed., São Paulo: Edgard 
Blucher, 2002. 3 

Indústria de Processos 
Siderúrgicos, Mineralogia, 
Cimento e Cerâmica / 
Indústria de Cosméticos, 
Agroquímicos e Sanitizantes 

TOTAL 958   
MÉDIA 8.95   
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