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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 
[ x ] Aulas online síncronas (ao vivo) 

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

Descrição: 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: O atendimento aos alunos para as dúvidas poderá ser feito durante as aulas e 

também com comunicação pelo mural do Classroom entre aluno e professor.  

 

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

[   ] Moodle 

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: serão feitas duas avaliações assíncrona em datas já definidas abaixo. O tempo 

para a realização da prova será de 24h após início da prova. A cada hora de atraso terá uma 

penalidade de 10% da nota da prova, após 10 horas de atraso a prova não será mais 
recebida.  
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Critérios de Avaliação e Aprovação 
 A avaliação constará de: 

- Duas provas versando sobre as aulas teóricas T1 (11 de Novembro, referente às aulas entre 
16 de Setembro e 04 de Novembro e será de forma assíncrona com prazo de 24h para 
entrega) e T2 (06 de Janeiro, referente às aulas entre 18 de Novembro e 23 de Dezembro e 
será de forma assíncrona com prazo de 24h para entrega). 

- Duas listas de exercícios com data de entrega a ser combinada com a devida antecedência. 

Não haverá prova substitutiva em hipótese alguma. Alunos ausentes das provas por motivo 
de saúde ou pelos casos previstos pelo Art. 72 do Manual do Aluno terão direito a prova 
alternativa em nova data, desde que a causa para a ausência seja comprovada por atestado 
médico (emitido pelo CECOM – HC / Unicamp ou validado por este órgão) ou por quaisquer 
dos documentos mencionados no Art. 72 do Manual do Aluno. 

Critérios de Aprovação 

 A partir das notas das provas serão calculados: 

- Média MP: Calculada a partir das notas das provas sobre as aulas teóricas T1 e T2: 

MP = (T1 + T2) / 2 

- Media MA: Calculada a partir das notas das listas de atividades A1 e A2: 

MA = (A1 + A2) / 2 

- A média final MF será calculada por: 

MF = 0,8 MP + 0,2 MA 

O aluno estará aprovado se MF  5,0. Se MF < 5,0, o aluno deverá fazer exame, e a nota final 
NF será: 

NF = (MF + E) / 2 

O aluno estará aprovado se NF  5,0. 

 

 

 

Calendário – Disciplinas Teórica 

 

# Dia Matéria/Assunto 

Obs.  As aulas serão remotas/por tecnologia. 

1 16-set Apresentação do Curso 

2 23-set 
Tipos de células e seus potenciais, Potenciais de eletrodo e de junção 

Termodinâmica de células e Equação de Nernst 

3 30-set 
Funcionamento das células eletroquímicas. Classificação das Técnicas 

Eletroquímicas 

4 07-out Potenciometria 



5 14-out Potenciometria 

6 21-out Eletrólise e fenômenos de transporte 

 28-out Feriado 

7 04-nov Coulometria e eletrogravimetria 

8 11-nov Primeira Prova 

9 18-nov Amperometria 

10 25-nov Semana de Química 

11 03-dez Voltametria 

12 10-dez Voltametria 

13 17-dez Voltametria 

14 23-dez Sensores eletroquímicos 

 30-dez Recesso 

15 06-jan Segunda Prova 

16 13-jan Semana de estudos 

17 20-jan Exame 

   
 

 

 
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 
Não terá prova substitutiva. O aluno que perder uma prova deverá fazer exame final, sendo 
que a nota do exame neste caso poderá substituir a nota da prova não realizada para fins de 
cálculo da média final. 
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