
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

1 º Semestre 2021 

Disciplina 

Código  Nome  

QA 851 Validação de Métodos Analíticos 

 

Turmas Horário Local 

A Segunda-feira 16:00 – 18:00 h Aulas remotas. 

   

 

Docentes 
Profa. Susanne Rath (Coordenadora), rath@unicamp.br, Sala D-213  

 

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. Qualquer alteração na 
forma de condução da disciplina será informada com a devida antecedência. 

 

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: As aulas serão ministradas no horário da aula online e a gravação disponibilizada 
no Classroom. 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: Em horário a ser combinado com os alunos, sendo também de forma remota. 

 

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

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: As avaliações serão disponibilizadas no Google Classroom com um prazo de 
devolução de no mínimo de 24 h. 

 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: 

A avaliação da disciplina será realizada por provas escritas e usando planilhas do Excel. 



Serão aplicadas duas provas P1 e P2 e a nota final na disciplina será calculada pela média das notas das 
duas provas.  
Se a média final for maior ou igual a 5,0, o aluno está aprovado e se for menor que 5,0 terá que fazer 
o exame. 
 
A nota final para os alunos que fizeram exame, será calculada pela média das notas das provas e a nota 
do exame. Se a nota final for maior ou igual a 5,0 o aluno será considerado aprovado na disciplina e se 
for menor do que 5,0 será considerado reprovado. 
 
A nota final será convertida em conceito. Se a nota final for ≥ 5, o conceito será satisfatório e se a 
nota final for < 5,0 o conceito será insatisfatório. 

 

Calendário – Disciplinas Teóricas 
 

Data Aula Assunto 

15/03 1 Introdução á validação de métodos. 

22/03 2 Garantia de qualidade, Sistema de normas ISO, BPL 

29/03 3 Qualificação instrumental e operacional. Calibração. Cromatografia 

5/04 4 Laboratório: requisitos  

12/04 5 Validação de métodos. Protocolos de validação de métodos ANVISA, MAPA e 

outros órgãos 

19/04 6 Fármacos de uso humano e farmacopeias 

26/04 7 Tratamento estatísticos de dados e uso de planilhas do Excel 

3/05 8 Prova (P1) 

10/05 9 Parâmetros de validação: faixa linear, linearidade, outliers. Uso de planilhas Excel. 

17/05 10 Homocedasticidade, teste de Levene 

24/05 
 

Avaliação de curso 

31/05 11 Efeito matriz e seletividade 

7/06 12 Precisão e exatidão, Limites de quantificação e detecção 

14/06 13 Robustez 

21/06 14 Apresentação de resultados e cálculo de incertezas 

28/06 15 Prova (P2) 

19/07 
 

Exame 
 

 

Outras informações relevantes 
A ordem das aulas pode sofrer alterações, tendo em vista o aprendizado dos alunos e 
conhecimento prévio de assuntos relacionados aos tópicos da disciplina. 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


