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

Descrição: O curso inteiro foi gravado na forma de aulas teóricas, que estão disponíveis 
online. As aulas ao vivo, nos horários previstos, serão usadas para discutir os tópicos das 
aulas teóricas e tirar dúvidas. 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: O docente estará disponível para tirar dúvidas online no horário das aulas e, se 
for necessário, em horários adicionais mediante requisição por parte dos estudantes. 

 

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

[  ] Moodle 

Outra (especificar): Youtube 

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: Descrição: A disciplina contará com duas provas online, que deverão ser feitas 
no horário da aula, no GoogleClassroom. Ainda, contará com uma lista de exercícios que 
deverá ser entregue feita à mão (escaneada, se for o caso, ou fisicamente, se possível). A 
nota da disciplina será a média aritmética das duas provas (cada uma valendo entre 0 e 
10), multiplicada pela nota da lista. A nota da lista variará entre 0 e 1, sendo que o aluno 

perde 0,1 ponto para cada exercício que não foi entregue. A lista deve ser entregue 
integralmente no dia da realização da segunda avaliação. Finalmente, a disciplina contará 
com um exame de recuperação final. 
 



O exame poderá ser usado como prova substitutiva de uma das provas caso o aluno 

apresenta uma justificativa válida para o não comparecimento. Se o aluno faltar nas duas 
provas, uma das notas será zero. 
 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: Alunos com média final (media aritmética das notas das provas 

multiplicada pela nota da lista) maior ou igual a 5,0 serão aprovados. Alunos com 

média menor que 5,0 deverão fazer o exame final. A nota final da disciplina será a 

média aritmética da nota média final e da nota do exame. Alunos com nota final 

maior ou igual a 5,0 serão aprovados, e aqueles com nota final menor que 5,0 

serão reprovados. 

 

Calendário – Disciplinas Teórica 
(incluir a data de todas as atividades avaliativas, inclusive exame) 
Agosto: 
09 a 14: Semana da Química – Não haverá aula. 
16 - Início das aulas 
18, 23, 25, 30 - Aulas 
Setembro: 
06 e 07 - Não haverá atividades 
1, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 - Aulas 
Outubro: 
11 e 12/10 - Não haverá atividades 
29 e 30/10 - Não haverá atividades 
4 - Prova 1  
6, 13, 18, 20, 25, 27 - Aulas 
Novembro: 
01 e 02/11 - Não haverá atividades 
15/11 - Não haverá atividades 
3, 8, 10, 17, 22, 24, 29 - Aulas 
Dezembro:  
6 - Prova 2 
09 a 14/12 - Semana de Estudos 
15 - Exame 
 

 

Outras informações relevantes 
Notas, exercıćios e informações adicionais: http://m3g.iqm.unicamp.br, no link “Material 
Didático”. 
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