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Identificação: 

• Nome do curso: Química Licenciatura. 

• Modalidade/turno: Presencial. Integral - diurno. . 

• Titulação Conferida: Licenciado em Química. 

• Regime Acadêmico: Semestral.

• Ingresso: Anual, no primeiro semestre. 

• Ingresso pelo SISU e pelo PAVE. 

• Além do ingresso anual, estão previstos ingresso de

diplomado, reopção, reingresso e transferência.



O Licenciado em Química da UFPEL tem

formação para atuar como docente na

Educação Básica (no Ensino Médio e nas séries

finais do Ensino Fundamental) e a realizar

estudos de pós-graduação nas áreas de

Química e Educação. Poderá também atuar na

educação superior, segundo a legislação, em

atividades técnicas, em pesquisas científicas

em Educação, em Química e, particularmente

na inter-relação entre estas.

Perfil do Egresso: 





• Horários 2017/1

Com as disciplinas regulares; reofertas; e optativas (integra 

a formação livre). – tem horário, professores, locais e salas.

• Horários 2017/2 (?)

- Formação livre: pode ser realizada em qualquer Curso

que tenha afinidade com a formação acadêmica. Ela

deve somar 8 créditos (120h/relógio).

• Formação complementar: mínima de 200 horas em

atividades de (I) Ensino, (II) Pesquisa, (III) Extensão e

(IV) Representação discente. Precisa ter horas em três

dos IV itens.



Atenção:  

Fiquem atentos ao calendário Acadêmico: 
http://wp.ufpel.edu.br/cra/calendarios-acadêmicos/

Cada um é responsável pela sua “vida acadêmica”. 

Cuidem da integralização curricular no sistema Cobalto.

Confirmação de matrícula: Assinatura no Colegiado.

Abandono: Aluno sem vínculo (sem matrícula) perde a vaga 

no Curso. 

Cobalto: ver débitos, informações pessoais, acompanhar 

frequência e notas, realizar matrículas, avaliação discente...

Pré-requisitos: cuidar!

http://wp.ufpel.edu.br/cra/calendarios-acadêmicos/


Pré-requisitos: https://cobalto.ufpel.edu.br/academico/cadastros/prerequisito



• Farei estágio? Sou formando? – avise a coordenação!

• Matrícula online: matrícula em disciplinas do Curso. É

realizado em período que antecede o período letivo.

• Correção de matrícula: ocorre normalmente em semana

anterior ao período letivo. É possível incluir e excluir

disciplinas – Cuidado! As vezes disciplinas não “aparecem”

no cobalto.

• Matrícula especial: precisa autorização da Coordenação

de curso para realizar uma disciplina em outro curso (8

créditos por semestre). Usa-se da matrícula especial para

cursar disciplinas da formação livre (optativas). A

autorização é levada no colegiado do outro Curso, caso

tenha vaga, faz-se a matrícula.

Datas previstas no calendário acadêmico



• Aproveitamento de disciplinas: Solicitação no colegiado

para disciplinas com códigos diferentes, mas que tem

equivalência se ela tiver mais de 75% de conteúdos da

ementa e se tiver carga-horária compatível. Há análise pelo

professor responsável.

• Equivalências: algumas disciplinas tem aproveitamento

automático pelo Cobalto. Essas não precisam pedir

aproveitamento.

• Trancamento do Curso: Realizado mediante formulário

entregue no Colegiado (após o 2º semestre).

• Representação Discente: Karla dos Santos Terra.



Formação complementar: Laboratórios e 

projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão

Laboratório de Ensino de Química (prédio 30)
Profa. Alzira Yamasaki

Prof. Bruno Pastoriza

Prof. Fábio Sangiogo

Profa. Maira Ferreira

Com bolsistas em atuação na interface em Educação Química:

- no PIBID;

- em Projetos de Pesquisa;

- em Projeto de Extensão;

- em Projetos de Ensino.

- Atuação em outros Laboratórios 

 pesquisa na Química Orgânica, Inorgânica, Físico-Química...



Programação de eventos 2017

• 37º EDEQ - Encontro de Debates sobre o Ensino de

Química – Realizado na FURG - www.edeq.furg.br - 09 e 10

de novembro de 2017.

• Semana Acadêmica integrada dos Cursos do CCQFA (?).

• SIEPE - Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão

da UFPEL – 20 a 24 de novembro de 2017.

• 3º Encontro dos estágios das Licenciaturas (entre

UFPEL, FURG, UNIPAMPA - Realizado na UFPEL, data a

definir).



Endereço: Universidade Federal de Pelotas. Centro de Ciências 

Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos. Campus Universitário 
do Capão do Leão. Cep 96.010-900 – Pelotas – RS – Brasil. 

Caixa Postal, 354.

Telefone: (053)3275-7433

E-mail: quimica@ufpel.edu.br ou 

colegiadodaquimica@gmail.com

Site: http://wp.ufpel.edu.br/licenciaturaquimica/ - ver 

regularmente

Horário atual de funcionamento : segunda, quinta e sexta-

feira 8h-18h (sempre atento à página do Curso).

Mural do Colegiado: Informações de editais, horários, eventos...

Pesquisa de perfil: https://goo.gl/wyibtf

Contato


