
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  INSTITUTO DE 

QUÍMICA   

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA  

  

2 º Semestre - 2020  

 Disciplina  

Código   Nome   

QF431  FÍSICO QUÍMICA 1  

  

Turmas  Horário  Local  

B  TER 19-21;  QUI 21-23  Condução remota   

      

  

Docentes  

 CELSO APARECIDO BERTRAN – bertran@unicamp.br   

  

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

Descrição: As aulas serão ministradas no horário previstos para as aulas com o uso de 

apresentação power point, webcam e uso de “mesa digitalizadora” com gravação 

simultânea.  
  

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas  

Descrição: A disciplina contará com o apoio de um PED que irá assistir os alunos com aulas 

de dúvidas envolvendo a resolução de exercícios. Da mesma forma estarei disponível (como 

ocorreu no primeiro semestre) para responder a dúvidas por e-mail.  
  

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 realizadas através de 3 provas distribuídas ao longo do semestre letivo 
e de três Atividades Estendidas. As provas ocorrerão nos horários destinados as aulas: terça 
feira das 19:00 as 21:00 ou Quinta feira das 21:00 as 23:00.  
As atividades estendidas serão propostas como um conjunto de questões na forma de 

“estudo dirigido”. Serão propostas na aula de quinta feira e os alunos terão que finaliza-las 

até o início da aula subsequente na terça feira  
  

Critérios de Avaliação e Aprovação  

 Descrição:  As notas de prova corresponderão a 70% da média final e as notas das Atividades 

corresponderão a 30% da nota final.   Estendidas  
  

Calendário – Disciplinas Teórica  

15/10 1º ATIVIDADE,   

27/10 1º PROVA,    

19/11 2º ATIVIDADE  

 10/12 2ºPROVA   

 05/01/2021 3º ATIVIDADE,   

19/01/2021 3ºPROVA  

 26/01/2021 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  

  

  



SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA  



  


