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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

2 º Semestre - 2020 

Disciplina 

Código  Nome  

QG108 Química Geral 

 

Turmas Horário Local 

A Terça 19-20 h Condução remota 

 Quinta 21-22 h Condução remota 

 

Docentes 
Heloise de Oliveira Pastore, lolly@unicamp.br, Lab. B-218 a 220. 

Gabriel de Biasi Báfero, g155426@dac.unicamp.br, Lab. B-218 a 220 

 

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 

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

Descrição: As aulas gravadas com o material de uma semana serão disponibilizadas às 

quintas-feiras, juntamente com a lista de exercícios referente ao conteúdo da aula 
disponibilizada. Às terças-feiras serão as aulas de resolução de dúvidas e de listas de 

exercícios. 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: O PED, a docente ou ambos estarão disponíveis nas terças-feiras às 19h para 

atendimento de dúvidas e resolução de exercícios. 

 

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

[X] Moodle 

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: Uma prova com 24h para entrega e listas de exercícios semanais com uma 
semana de prazo de entrega. 

 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
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Descrição: Será considerada a média das notas das listas de exercícios e a de uma prova 

com 24h para entrega. A média de ambas as notas será a média final que se for maior ou 

igual a 7,0 enseja a aprovação. Caso não seja atingida a nota sete, o aluno deverá fazer 
exame. A média simples da nota final e nota do exame deverá ser igual ou maior que 5,0. 

 

 

Calendário – Disciplinas Teórica 
A prova será realizada em 10 de novembro e o exame final em 22 de janeiro, ambos às 19h. 
Instruções aos alunos sobre os procedimentos dessas duas avaliações serão informadas 
oportunamente. 
 
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 
Não haverá avaliações substitutivas. As atividades extraclasse serão realizadas nas terças 
feiras, com resolução de dúvidas e de listas de exercícios. Haverá um Fórum de Discussão no 
Moodle, onde deverão ser depositadas todas as questões a serem resolvidas nas terças 
feiras. Isso ajudará a não repetir dúvidas e resolvê-las rapidamente quando são simples. 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 





 


