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Disciplinas Teóricas – Plano de Ação IQ 2S/2020 
As disciplinas teóricas do 2S/2020, 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 
[   ] Aulas online síncronas (ao vivo) 
[ x ] Aulas Gravadas 

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

Descrição: O conteúdo da disciplina será abordado virtualmente por meio de vídeo aulas 

(gravadas e disponibilizadas aos alunos), reuniões pelo Google Meet para resolução de 

duvidas com a professora e com os auxiliares didáticos dos programas PAD e PED, em um 

sistema de monitoria similar ao que seria feito presencialmente. Os auxiliares didáticos 

auxiliarão no esclarecimento de dúvidas e na elaboração/correção de atividades 

complementares, relacionadas ao conteúdo da disciplina. Serão disponibilizados os slides de 

aula, listas de exercícios e indicações de literatura/materiais disponíveis na internet, incluindo 

outros vídeos. Toda comunicação será feita pelo Google Classroom, uma plataforma que os 

alunos já estão habituados e também por e-mail.   

 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: Serão agendados  horários para tirar duvidas sobre as aulas e listas de exercícios 

pelo Google Meet, tanto com a professora quanto com os auxiliares didáticos. 

 

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

[   ] Moodle 

mailto:marciacb@unicamp.br


Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: Serão realizadas duas avaliações teóricas nas datas previstas abaixo realizadas 
de forma online via Google Classroom. Também serão disponibilizados 4 trabalhos valendo 
pontos adicionais às notas das provas. As provas deverão ser entregues 24h após a 
disponibilização na plataforma online e os trabalhos 1 semana após a disponibilização do 
tema.  

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
2 Provas (P1 e P2)  
Nota de provas: NP = (P1+P2)/2  
4 Trabalhos (T1, T2, T3 e T4). Nota dos trabalhos: NT = (T1 + T2 + T3 + T4)/4 
Nota final: NF = 0,6 NP + 0,4 NT  
Se NF ≥ 5,0 = Aprovado; Se NF < 5,0 = Exame. 
Nota final após exame: NF(apos_exame) = (NF + NE)/2 
Se NF(após_exame) ≥ 5,0 – Aprovado 
Se NF(após_exame) < 5,0 - Reprovado 

 

Calendário – Disciplinas Teórica 
P1 = A ser disponibilizada em 09/11/2020 para entrega em 10/11/2020 
P2= A ser disponibilizada em 11/01/2021 para entrega em 12/01/2021 
T1 = A ser disponibilizada em 19/10/2020 para entrega em 26/10/2020 
T2 = A ser disponibilizada em 23/11/2020 para entrega em 30/11/2020 
T3 = A ser disponibilizada em 14/11/2020 para entrega em 21/12/2020 
T4 = A ser disponibilizada em 04/01/2020 para entrega em 11/01/2021 
 
 
12/10 – Não haverá atividades 
21 a 23/10 – Congresso de Iniciação Científica (no período em que estiver sendo realizado o 
congresso os alunos que participarem do evento estarão dispensados das aulas.) 
28/10 – Não haverá atividades 
02/11 – Não haverá atividades 
23 a 27/11 – Semana da Química Virtual – Não haverá aula, sendo considerado dia letivo. 
25/11 – Reunião de Avaliação de Curso 
07 e 08/12 – Não haverá atividades 
24 a 31/12 – Não haverá atividades (recesso). 
19/01 – Término das Aulas do 2S/2020 
20 a 26/01 – Semana de Exames Finais do 2S/2020 

 

Outras informações relevantes 
 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 



 


