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Disciplinas Teóricas – Plano de Ação IQ 1S/2021 
As disciplinas teóricas do 1S/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: Atendimento às dúvidas será feito através da plataforma Google Classroom. Em 
comum acordo entre o PED da disciplina e os alunos, poderão ser realizados plantões 
remotos de dúvidas. 

 

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 aplicadas duas provas (P1 e P2), disponibilizadas nos dias 26/04/21 e 
21/06/21. O conteúdo das provas não será acumulativo. O prazo para entrega das 

avaliações será de 48 horas, contadas a partir do horário em que foram disponibilizadas. O 
exame será aplicado no dia 19/07/21 e versará sobre todo o conteúdo da disciplina. 
 
 
 
 

 



Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: A nota da disciplina (N) será calculada como a média entre as duas notas de 

provas: N=(P1+P2)/2. O aluno será aprovado na disciplina caso a nota N for superior ou 
igual a 5,0 (arredondando os valores calculados até a primeira decimal). Caso a nota N seja 
menor que 5,0, o aluno deverá fazer o exame (E) e nesse caso a nota final (NF) será 
calculada como: NF=(N+E)/2, utilizando também os mesmos critérios de arredondamento. 

 

Calendário – Disciplinas Teórica 
15/03 - Apresentação. Conceitos básicos 
22/03 - Conceitos básicos, cromatografia em camada delgada e coluna 
29/03 - Cromatografia líquida de alta eficiência e ultra-alta eficiência 
05/04 - Cromatografia líquida de alta eficiência e ultra-alta eficiência 
12/04 - Cromatografia líquida de alta eficiência e ultra-alta eficiência 
19/04 - Cromatografia líquida de alta eficiência e ultra-alta eficiência 
26/04 - Prova 1 
03/05 - Cromatografia Gasosa 
10/05 - Cromatografia Gasosa 
17/05 - Cromatografia Gasosa 
24/05 - Eletroforese Capilar 
31/05 - Eletroforese Capilar 
07/06 - Eletroforese Capilar 
14/06 - Eletroforese Capilar 
21/06 - Prova 2 
19/07 - Exame 
 
 

 

Outras informações relevantes 
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