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Disciplinas Experimentais – Plano de Ação IQ 2S/2021 
As disciplinas experimentais do 2S/2021, em virtude da pandemia de COVID-19 e da 
necessidade de manutenção de distanciamento social, serão conduzidas integralmente de 
forma remota e mediada por tecnologia, incluindo os processos avaliativos. 

 

Forma de Condução das Aulas Remotas Mediadas por Tecnologia 
[ x ] Aulas online síncronas (ao vivo) 
[   ] Aulas Gravadas 

[   ] Aulas online ao vivo + disponibilização da gravação da aula 

Descrição: As aulas teóricas serão ministradas ao vivo às segundas-feiras (entre 14 e 15 h) 
e terças-feiras (entre 14 e 16 h). O material didático (slides de aulas, listas de exercícios, 
textos de apoio, etc.) serão disponibilizados no Google Classroom. 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Às segundas-feiras, entre 15 e 18 h, haverá a apresentação do experimento e os auxiliares 
didáticos (PEDs) irão atuar esclarecendo as dúvidas dos estudantes. 
Fora do horário de aula, as dúvidas podem ser enviadas e esclarecidas por e-mail ou 

postadas no mural do Google Classroom. 

 

Plataforma Virtual que se pretende utilizar 
[ x ] Google Classroom + Google Meet  
[   ] Moodle 

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: Duas provas teóricas individuais serão aplicadas (metade e final do semestre) e 
os alunos terão 4 horas para resolvê-la dentro do período reservado à disciplina (segunda-
feira, das 14 às 18 h). 
Semanalmente, relatórios referentes aos experimentos serão entregues por um grupo 

(composto por 3 a 4 alunos) e farão parte da média final. 



 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: A média final será calculada de duas formas: 

1º Caso - Se as médias das notas das provas (MP) das notas de laboratório (ML) forem ≥ 
5,0, o aluno estará aprovado e a média final (MF) será calculada como:  
MF = (2MP + ML) / 3, sendo: 
MP = (P1 + P2) / 2           onde:   P1 = nota da 1ª prova e P2 = nota da 2ª prova         
ML = (ΣR) / n                   onde:   R = nota de relatórios, n = número final de relatórios  
2º Caso - Se a média das notas das provas E/OU a média das notas de laboratório for(em) 

< 5,0, o aluno deverá fazer exame e a média final após o exame (ME) será considerada 
calculada como:  
ME = (M + NE) / 2         onde: M é a média de provas (MP) OU laboratório (ML) (a que for 
menor) e NE é a nota do exame.  
Se ME > 5,0, o aluno será aprovado e se ME < 5,0, o aluno será reprovado. 

 

 

Calendário – Disciplinas Experimentais  
Data Atividade 

16/08 Exp. 1 

23/08 Exp. 2 

30/08 Exp. 3 

13/09 Exp. 4 

20/09 Exp. 5 

27/09 Exp. 6 

04/10 Prova 1 

25/10 Exp. 7 

22/11 Exp. 8 

29/11 Exp. 9 

06/12 Exp. 10 

13/12 Prova 2 

20/12 Exame 

06 e 07/09 - Não haverá atividades 
11 e 12/10 - Não haverá atividades 
01 e 02/11 - Não haverá atividades 
15/11 - Não haverá atividades 
09 a 14/12 - Semana de Estudos 
14/12 - Término das Aulas  
15 a 21/12 - Semana de Exames Finais 

 

Outras informações relevantes 
O semestre será conduzido de maneira totalmente remota. Avaliações substitutivas não 
estão previstas. 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 



 

 



 


