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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: professores e PED devem ser contatados para agendamento de atendimento 
sobre dúvidas, preferencialmente 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: As provas serão realizadas pelo Google Classroom, no horário da aula, e nas 

datas abaixo. Além das provas, teremos algumas atividades, que podem ser respondidas 
em grupo, para as quais os alunos terão alguns dias para retornar. Por fim, devemos realizar 
também pequenos testes para serem respondidos durante as aulas. 
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Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: 

 

Três Provas – nas datas abaixo – peso 60% 
Atividades – a serem entregues em prazo a ser definido (alguns dias) – peso 25% 
Testes – serão apresentados e devem ser respondidos durante o horário das aulas – peso 15% 
 NF = 0,60 NP + 0,25 NA + 0,15 NT 
Caso a média calculada com os pesos acima (NF) seja menor que 5,0, o(a) aluno(a) deverá realizar 
exame. Para aprovação final, a média aritmética entre NF e a nota do exame deve ser maior ou igual a 
5,0. 

 

 

Calendário – Disciplinas Teóricas 
Data Atividade 

09 e 12 Ago Semana da Química – não haverá aulas 

16 Ago 1ª aula e apresentação da disciplina 

20 Set 1ª Prova 

28 Out 2ª Prova 

06 Dez 3ª Prova 

16 Dez  Exame 

  

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 
Será apresentado material e literatura complementar, que serão disponibilizados no Google 
Classroom da disciplina. 
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