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Disciplinas Experimentais – Plano de Ação IQ 1S/2021 
 

 

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

Descrição:  
O conteúdo teórico será disponibilizado através de slides, vídeos gravados das aulas, 
disponibilização de alguns capítulos de livros em formato digital e sugestão de exercícios. 
As aulas online (ao vivo) de teoria e de experimentos remotos serão ministradas por meio 
da plataforma Google meet nos dias e horários oficiais da disciplina (vide acima).  
O conteúdo da aula prática remota será adaptado a partir do roteiro apresentado na apostila 

fornecida. Assim, serão apresentadas e discutidas cada etapa do experimento que seria 
realizado, com alguns links para páginas da internet contendo vídeos ilustrativos. Serão 
fornecidos resultados fictícios ou simulados (porém pertinentes) do experimento 
apresentado. Ao final da aula, os alunos serão instruídos a elaborar um relatório para ser 
entregue em data previamente avisada. 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: Diretamente com os docentes durante a aula, via classroom ou com os PEDs 

 

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, incluindo exame, serão realizadas via Google Classroom e terão 

duração de quatro horas. Desta forma, as avaliações serão aplicadas em dia e horário de 
aula prática (laboratório) 

mailto:dosil@unicamp.br
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Critérios de Avaliação e Aprovação 

 Média de laboratório ML: Calculada a partir da média dos relatórios (R): 

 ML= 
∑ Rn

1

nR
 

 Média de teoria MT: Calculada a partir das notas das provas teóricas: 
MT = (P1 + P2) / 2 

 

 Média geral M: Calculada a partir das médias de laboratório e de teoria segundo a equação: 
M = (2MT + ML)/3 

 

O estudante estará aprovado se ML  5,0 e MT ≥ 5. 

Se ML< 5,0 OU MT < 5, o estudante deverá fazer exame, e a nota final será: 

NF = (M + E) / 2 

 

onde E é a nota do exame. O estudante estará aprovado se NF  5,0. 
 

 

 

 

 

Calendário – Experimentais - Planejamento 
As aulas de discussão dos experimentos serão realizadas ao vivo, usando a plataforma 
Google meet, nos dias e horário destinados às aulas práticas. O conteúdo será adaptado a 
partir do roteiro apresentado na apostila fornecida. 

DATA EXPERIMENTOS – Discussão Remota (Turmas A e B) 

30/03 E1-Técnicas de laboratório 

06/04 
E2 - Hidrólise do CO2 e análise qualitativa do carbonato; Soluções tampão e 
capacidade tamponante 

13/04 E3 - Volumetria de Neutralização – Titulação de ácidos 

20/04 E4 - Volumetria de Neutralização – Titulação de base 

27/04 E5 - Gravimetria 

18/05 E6 - Volumetria de Precipitação – Determinação de Cloreto 

25/05 E7 - Volumetria de óxido-redução: Permanganometria 

08/06 E8 - Volumetria de óxido-redução: Iodometria 

15/06 E9 - Reações de formação de complexos em solução aquosa 

22/06 E10 - Volumetria de complexação de Cálcio 

 
 
 
             DATAS DAS AVALIÇÕES 
 

Prova Teórica 1 11/05 

Prova Teórica 2 06/07 

EXAME 20/07 



 
 
01 a 03/04 – Não haverá atividades 
21/04 - Não haverá atividades 
01/05 - Não haverá atividades 
24/05 - Reunião de Avaliação de Curso – Não haverá atividades 
03 a 05/06 - Não haverá atividades 
09 e 10/07 - Não haverá atividades 
17/07 - Término das Aulas  
19 a 24/07 - Semana de Exames Finais 

 
 

Outras informações relevantes 
As normas de segurança para as atividades de laboratório serão apresentadas no 
período das aulas pelos docentes da disciplina. 
 
O estudante que não estiver devidamente trajado ou não usar óculos de 
segurança durante as aulas experimentais não poderá trabalhar no laboratório e sua 
nota referente ao experimento programado será zero. 
 
Não haverá reposição de experimento. Estudante que não fizer o experimento 
ficará com nota zero no relatório do devido experimento e demais atividades 
relacionadas. Estudantes ausentes em experimentos, por motivo de saúde ou pelos 
casos previstos pelo Art. 72 do Manual do Estudante não terão nota zero, terão uma 
nota de relatório a menos para o cálculo da média. 

 
Não haverá prova substitutiva. Estudantes ausentes das provas por motivo de 
saúde ou pelos casos previstos pelo Artigo 72 do Manual do Estudante da UNICAMP 
terão direito a prova alternativa em nova data, desde que a causa para a ausência 
seja comprovada por atestado médico ou por quaisquer dos documentos 
mencionados no referido artigo. 

 

 

 

 

 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


