
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

2º Semestre - 2020 

Disciplina 

Código  Nome  

QA 313 Química III (Eng. Química) 

 

Turmas Horário Local 

A/B Terça-feira – 21:00-23:00 h Aula no Google Meet  

A/B Quinta-feira - 19:00-23:00 h Estudos / Plantão de dúvidas 

A/B Sexta-feira- 19:00-21:00 h Aula no Google Meet 

 

Docentes 
Profa. Cassiana Carolina Montagner (Coordenadora), ccmonta@unicamp.br, Sala I-153 
Prof. Dosil Pereira de Jesus, dosil@unicamp.br, Sala E-202 

 

Disciplinas Experimentais – Plano de Ação IQ 2S/2020 
As disciplinas experimentais do 2S/2020, em virtude da pandemia de COVID-19 e da 

necessidade de manutenção de distanciamento social, serão conduzidas em sistema de 
rodízio. Os laboratórios tiveram sua capacidade reduzida para 1/3 de sua capacidade e os 

experimentos serão conduzidos, preferencialmente, de forma individual. Serão 

matriculados, por turma, no máximo, 2/3 da capacidade. A cada semana, metade dos alunos 
terão aula remota com um docente responsável por conduzir essa atividade e a outra 

metade fará aula presencial, alternando na semana seguinte. Os processos avaliativos 

devem ser conduzidos de forma remota. O início do sistema de rodízio está condicionado a 
autorização de retorno pelas autoridades de saúde e Reitoria da Unicamp e será comunicado 

com a devida antecedência aos alunos. 

 

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

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

Descrição: 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: Plantão de dúvida ocorrerá as quintas-feiras das 19-23h com a presença dos 

docentes e/ou PED da disciplina 

 

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

[   ] Moodle 

Outra (especificar):  

 

 



Critérios de Avaliação e Aprovação 
 

A média final de cada estudante na disciplina será calculada a partir de duas notas médias 
(uma de provas escritas e uma de listas de exercícios). Serão realizadas duas provas escritas 
(P1 e P2).  

 
Importante: 
As provas escritas versam sobre todo o conteúdo abordado em aula e serão aplicados no 
ambiente do Classroom, com um prazo de 48 h para devolução. 
  
 
Pm = Média de provas      Pm = (P1 + P2) / 2     P1 e P2, são as notas das provas 1 e 2. 
        

Lm = Média das listas de exercícios   Lm = ( Ln)/n   L é a nota das listas de exercícios e/ou 
relatórios e n o número total de listas e/ou relatórios. 

 
A média da disciplina (M) é dada por: M = 0,3 Lm + 0,7 Pm   

Se M  < 5,0, então  Exame  
 

Se Média    5,0     Aprovado  

Se Média   < 5,0     Exame 
A nota final (NF) após exame (E) será calculada por: 
 

NF = (M + E) / 2.    Se NF  5:  Aprovado e se NF < 5:  Reprovado  

 

 

 

Calendário tentativo 
17/09/2020 Início das aulas  
03/11/2020 Prova 1 
24-27/11/2020 Semana da Química Virtual – não haverá aula 
08/12/2020 Não haverá aula 
11/01/2021 Prova 2 
26/01/2021 Exame 
 

 

Outras informações relevantes 
 
As aulas teóricas serão ministradas por tecnologia assistida, no Google Meet, no horário 
normal das aulas teóricas ou por meio de vídeos aulas que serão disponibilizados aos alunos 
no dia da aula. Estas instruções serão transmitidas aos alunos no primeiro dia de aula. 
 
Todas as atividades estão sendo disponibilizadas no Classroom. 
 
A disciplina conta com o apoio de um PED e um PAD. Esses alunos auxiliarão os docentes a 
elaborar listas de exercícios, participando na correção das listas e uma vez por semana terão 
um horário estabelecido no Google Meet para conversar com os alunos e tirar dúvidas.  
Se as atividades presenciais voltarem, os PED atuarão no laboratório, auxiliando os alunos 
na execução das práticas e testando os experimentos anterior a execução das mesmas. 



 


