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Turmas Horário Local 
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Docentes 
Fernando Galembeck, fernagal@unicamp.br, Bloco J 

 

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) 

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

Descrição: Os alunos receberão material para leitura e estudo, e uma tarefa sobre esse 

material, antes de cada aula. A aula será dedicada à discussão do que os alunos produziram, 

à identificação de tópicos básicos que deverão ser estudados pelos alunos e à explicação de 

pontos específicos, pelo professor. 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: A página da disciplina conterá arquivos com perguntas e questões apresentadas 

pelo professor, que deverão ser discutidas e debatidas no próprio arquivo, pelos alunos 

entre si e com o professor. Essas discussões serão complementadas por discussões em sala 
de aula, já mencionadas. 

 

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

[   ] Moodle 

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: Entrega semanal de tarefas, ao longo do semestre. Duas provas ao longo do 

semestre.  
 

 

mailto:fernagal@unicamp.br


Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: Cada prova receberá uma nota. Os alunos com média igual ou superior a 5 serão 

aprovados, os que não alcançarem essa média deverão prestar exame. 

 

Calendário – Disciplinas Teórica 
(incluir a data de todas as atividades avaliativas, inclusive exame) 
 
12/10 – Não haverá atividades 
30/11- Primeira prova 
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). 
15/1-Segunda Prova 
19/01 – Término das Aulas do 2S/2020 
22/1-Exame 
20 a 26/01 – Semana de Exames Finais do 2S/2020 

 

Outras informações relevantes 
Essa metodologia foi usada no primeiro semestre, tendo produzido resultados iguais ou 
superiores aos obtidos em disciplinas eletivas, presenciais. 
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