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Disciplinas Teóricas – Plano de Ação IQ 2S/2021 
As disciplinas teóricas do 2S/2021, 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) 

[   ] Aulas Gravadas 
[ x ] 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 
(Google Meet) 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 assíncronas em datas já definidas (06/10/2021 e 
01/12/2021). O tempo para a realização e entrega da prova será de 24h após início da 
prova. 
 

 

 

mailto:wra@unicamp.br


Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição:  

Serão aplicadas duas provas teóricas individuais e assíncronas (P1 e P2) e a média (M) será 
calculada como: 
 

M = (P1+P2)/2. 
O aluno será considerado aprovado se obter M ≥ 5,0. 
O aluno estará automaticamente de exame caso obtenha M<5,0. 

No caso do aluno realizar a prova de exame (E), a nota final da disciplina será: 
 

NF = (M+E)/2. 
O aluno será considerado aprovado se NF ≥ 5,0. 
As notas serão arredondadas até a primeira casa decimal. 

 

Calendário – Disciplinas Teóricas 
Data Atividade 

11/08/2021 Semana da Química 

18/08/2021 Início das aulas 

06/10/2021 Prova 1 

01/12/2021 Prova 2 

08/12/2021 Não haverá atividades - Semana de Estudos 

15/12/2021 Exame 

 

09 a 14/08: Semana da Química – Não haverá aula, sendo considerado dia letivo. 
06 e 07/09 - Não haverá atividades 
11 e 12/10 - Não haverá atividades 
29 e 30/10 - Não haverá atividades 
01 e 02/11 - Não haverá atividades 
15/11 - Não haverá atividades 
20/11 - Não haverá atividades 
08/12 - Não haverá atividades 
09 a 14/12 - Semana de Estudos 
14/12 - Término das Aulas  
15 a 21/12 - Semana de Exames Finais 

 

Outras informações relevantes 
As aulas serão ministradas online no horário previsto para a mesma via plataforma do Google 
Meet e tais aulas serão gravadas e disponibilizadas no Google Classroom, semanalmente, 
junto com os slides e materiais complementares. O docente ficará disponível para auxiliar em 
dúvidas enviadas via Classroom ou email. 
Não haverá prova substitutiva. O Aluno que estiver ausente de alguma das provas por motivo 
de saúde ou pelos casos previstos pelo Art. 72 do RGG terá direito a uma prova alternativa 
em nova data, desde que comprovado por atestado médico (emitido pelo CECOM – HC / 
Unicamp ou validado por este órgão) ou por quaisquer dos documentos mencionados no Art. 
72 do RGG. 
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