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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 
[ ✓ ] Aulas online síncronas (ao vivo) 

[ ✓ ] Aulas Gravadas 

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

Descrição: 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
As dúvidas serão atendidas em período síncrono ou em atendimento assíncrono ocasional 
por um dos instrutores. 

 

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

Outra (especificar): TurniItIn 

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Todas as avaliações serão feitas em modo remoto: 

i) A primeira avaliação constará de questões discursivas individuais entregue pela 
plataforma antiplágio TurnItIn a serem sorteadas em uma das aulas e terá peso 1. 

ii) A segunda avaliação será feita na forma de seminário em grupo com tema a ser 
sorteado em uma das aulas e terá peso 1. 

 
→ Primeira prova: Estimada para o dia 23/12/2021, quarta-feira. 
→ Seminários: o total de dias usados na avaliação de seminários dependerá do número de 
alunos presentes na disciplina. A princípio eles ocorrerão em uma quarta-feira, a partir do 
dia 06/01/2021. 
→ Exame: 20/01/2021, quarta-feira. 

  



Critérios de Avaliação e Aprovação 
Nota final para aprovação 5, a ser obtida através de duas avaliações distintas realizadas em 
modo remoto: 
→ Uma prova em dia específico com peso 1. 
→ Um seminário em grupo em dia específico com peso 1. 

 

 

Calendário – Disciplinas Teórica 
→ Primeira prova: Estimada para o dia 23/12/2021, quarta-feira. 
→ Seminários: o total de dias usados na avaliação de seminários dependerá do número de 
alunos presentes na disciplina. A princípio eles ocorrerão em uma quarta-feira, a partir do 
dia 06/01/2021. 
→ Exame: 20/01/2021, quarta-feira 
 
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 
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