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RESUMO

Entende-se que, para além das prescrições disciplinares, o Currículo da Licenciatura em Química (LQ) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) campus Nilópolis se efetiva por meio da articulação entre diferentes iniciativas, constituindo-se 
cotidianamente por meio das práticas curriculares desenvolvidas no IFRJ. Assim, os currículos podem ser entendidos como currículos 
pensadospraticados que se criam e se modificam permanentemente, se adequando às possibilidades concretas do espaço do IFRJ, com suas 
práticas educacionais cotidianas, realizadas por meio de diálogos entre redes de produção de conhecimentos que envolvem a dimensão micro da 
instituição em diálogo com as propostas e políticas curriculares oficiais. Assim, este trabalho que tem sua escrita pautada nos estudos vinculados 
ao doutorado em andamento, busca problematizar com aporte teórico adequado, o perfil do estudante da LQ do IFRJ campus Nilópolis, enquanto 
docente em formação. OBJETIVOS: O principal objetivo é estudar a forma como se busca gestar o perfil do futuro professor de Química do curso 
de LQ do IFRJ, observando não apenas suas disciplinas, mas suas “práticas” cotidianas e a produção de conhecimentos para/dos estudantes em 
processo de formação docente. Objetiva-se também, entender com a articulação entre políticas curriculares e as “práticas” cotidianas escolares 
reflete um perfil docente para além de uma compreensão do Currículo centrada unicamente nas disciplinas que inclui. METODOLOGIA UTILIZADA: 
Mediante aporte teórico, foi realizada análise documental da matriz curricular, do Projeto Pedagógico de Curso (PPG), dos documentos sobre 
programas e ações para o desenvolvimento do perfil docente dos estudantes, a constar, PIBID, ENFLIC, LabMet, Prodocencia e FILQ, Em um 
primeiro momento, o PPC atual é considerado; ele é oriundo do documento da Proposta de Implantação do Curso de Licenciatura em Química em 
Nilópolis (2003), gerado por uma comissão constituída por professores do então CEFET Química. Em um segundo momento, a categorização das 
disciplinas é estudada mediante proposta teórica adequada. Considera-se as contribuições das ações que são praticadas, como sendo ações para 
além da proposta curricular, fomentadas por “práticas” cotidianas formativas do estudante ao longo do seu processo de formação docente. 
Convém situar que se entende currículo não apenas como um conjunto de disciplinas, mas sim um como espaço de disputas políticas e sociais e 
que, com isso, percebe-se como parte das ações formadoras programas e ações desenvolvidas no Campus. RESULTADOS: Para consideração do 
perfil do futuro professor de Química do curso de LQ do IFRJ, observa-se interferência neste, não apenas suas disciplinas, mas suas “práticas” 
cotidianas e produção de conhecimentos para/dos estudantes em processo de formação docente. Assim, a articulação entre políticas curriculares 
e as “práticas” cotidianas escolares reflete um perfil docente para além de uma compreensão do Currículo centrada unicamente nas disciplinas 
que inclui. Dessa forma, entende-se que, para além das prescrições disciplinares, o Currículo da LQ do IFRJ se efetiva por meio da articulação 
entre as diferentes iniciativas para o desenvolvimento do perfil docente dos estudantes, se constituindo cotidianamente por meio das práticas 
curriculares desenvolvidas no IFRJ. CONCLUSÃO: Com o presente trabalho, onde se percebe que, para além das prescrições disciplinares, o 
currículo da Licenciatura em Química do IFRJ se efetiva por meio da articulação entre as diferentes iniciativas formativas docentes, inferindo que 
o perfil do estudante do curso da LQ do IFRJ, não pode ser pensado sem a articulação entre esses diferentes elementos de sua formação.
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