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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: Indicarei quais conteúdos estudar antes das aulas e complementarei alguns 
conceitos durante a aula online. Estaremos disponíveis durante a semana toda para tirar 
dúvidas dos alunos. Eles deverão somente entrar em contato por email. 

 

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

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: Os estudantes serão avaliados de duas maneiras: 1) Por dois avaliações 

certificativas denominadas P1 e P2. As avaliações serão aplicadas de modo virtual e 
consistirão em estudos de caso, lista de perguntas, produção de material audiovisual e/ou 

exercícios. Importante considerar: 
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- A avaliação será postada quatro ou mais dias antes da data de entrega. 

- Quem não entregar a avaliação dentro do prazo receberá a nota zero. 
2) Por testes individuais aplicados na aula. Serão aplicados pelo menos 10 testes, de 
maneira que a nota obtida em cada teste não tenha um valor elevado na média. Além disso, 
aplicaremos pelo menos 2 testes substitutivos, de maneira que os alunos possam melhorar 
a nota obtida em aqueles testes que não conseguiram fazer ou a de aqueles nos que 
obtiveram notas baixas. 

 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: A média (MF) será definida pela média das avaliações (MP) e a média dos 

testes (MT). 

MF = 0,7MP + 0,3MT 

- O aluno será aprovado se MP é maior ou igual que 5,0 e MF é maior ou igual que 5,0. 

- Se MP é maior ou igual que 5,0 e MF é menor que 5,0. O aluno fará EXAME. 

- Se MP é menor que 5,0. O aluno fará EXAME. 

 
O exame terá duas fases. A primeira na qual o aluno entregará o exame e a segunda onde 
farei uma entrevista pelo Google Meet onde o aluno terá que mostrar se sabe de fato os 
conceitos relacionados com o material entregue na primeira fase. 

 

 

 

Calendário – Disciplinas Teóricas 
Data Atividade 

16/08 Aula 

17/08 Aula + possível teste 

23/08 Aula 

24/08 Aula + possível teste 

30/08 Aula 

31/08 Aula + possível teste 

06/09 Não haverá aulas 

07/09 Não haverá aulas 

13/09 Aula 

14/09 Aula + possível teste 

20/09 Aula 

21/09 Aula + possível teste 

27/09 Aula 

28/09 Aula + possível teste 

04/10 Aula 

05/10 PROVA 1 

11/10 Não haverá aulas 

12/10 Não haverá aulas 

18/10 Aula 

19/10 Aula + possível teste 

25/10 Aula 

26/10 Aula + possível teste 

01/11 Não haverá aulas 

02/11 Não haverá aulas 



08/11 Aula 

09/11 Aula + possível teste 

15/11 Não haverá aulas 

16/11 Aula + possível teste 

22/11 Aula 

23/11 Aula + possível teste 

29/11 Aula 

30/11 Aula + possível teste 

06/12 Aula 

07/12 PROVA 2 

09/12 a 14/12 Semana de estudos 

20/12 Exame 

22/12 Prazo para entrada de médias e frequências 

 

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 
Todas as informações relevantes serão postadas antes do começo da disciplina no Google 
Classroom. 
 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 





 
 


