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Disciplina 

Código  Nome  

QA 218 Química Analítica 

 

Turmas Horário Local 

A  Segunda-feira 21:00 – 23:00 h Remoto 

A  Quinta-feira 19:00 – 23:00 h Remoto 

 

Docentes 
Profa. Susanne Rath (Coordenadora), rath@unicamp.br, Sala D-213 
Prof. Jarbas José Rodrigues Rohwedder, jarbas@unicamp.br, Sala I-146 

 

Disciplinas Experimentais – Plano de Ação IQ 1S/2021 
A parte experimental desta disciplina será conduzida de forma remota em consonância a 
decisão do Comitê Central de Retomada, associado as GR 04/2021 e GR 93/2020. 

 

Forma de Condução das Aulas Remotas Mediadas por Tecnologia 
[   ] Aulas online síncronas (ao vivo) 
[   ] Aulas Gravadas 
[ x  ] Aulas online ao vivo + disponibilização da gravação da aula 

Descrição: As aulas serão ministradas no horário da aula online e a gravação das aulas 
teóricas disponibilizadas para os alunos no ambiente Classroom. 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: Em horário a ser combinado com os alunos, sendo também de forma remota. 

 

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

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: As avaliações serão disponibilizadas no Google Classroom com um prazo de 
devolução de no minimo de 24 h. 

 

 

 

 



Critérios de Avaliação e Aprovação 
 

A avaliação da disciplina será realizada por duas provas escritas (P1 e P2) e relatórios (R1, R2, 
R3 e R4).  
 
A nota final (NF) será calculada pela seguinte fórmula, onde P é a média das duas notas das 
provas e R a média dos relatórios: 
 

𝑁𝐹 =
75𝑃 + 25𝑅
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Se a nota final for maior ou igual a 5,0 o aluno está aprovado e se for menor que 5,0 terá que 
fazer o exame. 
 
A nota final na disciplina (NFD) para os alunos que fizeram exame, será calculada pela média 

da nota final (NF) e a nota do exame (NE). Se NDF for maior ou igual a 5,0 o aluno será 

considerado aprovado na disciplina e se for menor do que 5,0 será considerado reprovado. 

As notas serão convertidas em conceitos: NF ≥ 5,0 (satisfatório) e NF < 5,0 

(insatisfatório). 

Calendário – Experimentais - Planejamento 
  
As atividades de laboratório serão conduzidas na sua integralidade de forma remota em 

consonância com a decisão do Comitê Central de Retomada da UNICAMP, associado as GR 
04/2021 e GR 93/2020. 
 

Data Experimentos – Discussão Remota 

18/03 Apresentação do curso e aula sobre Análise Química 

25/03 Estatística (planilhas Excel) 

1/04 Sem atividades 

08/04 E1: Técnicas de laboratório 
15/04 E2: Hidrólise do CO2 e análise qualitativa do carbonato 
22/04 E3: Soluções tampão e capacidade tamponante 
29/04 E4: Calibração da pipeta volumétrica e uso da balança 
06/05 E5: Volumetria de neutralização – titulação de ácidos 
13/05 E6: Volumetria de neutralização – titulação de bases 
20/05 Complexometria (aula de exercícios) 
27/05 E7: Complexometria – cálcio com EDTA 
03/06 Sem atividades 

10/06 E8: Volumetria de óxido-redução: permanganometria 

17/06 E9: Determinação gravimétrica de níquel 
24/06 E10: Volumetria de precipitação: determinação de cloreto. 

 
Provas 
10/05/2021 – Prova 1 
05/07/2021 – Prova 2 

 
Exame 
19/07/2021  

 
 

Outras informações relevantes 
Os roteiros dos experimentos e material complementar serão disponibilizados no ambiente 
Classroom. 
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