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Disciplinas Experimentais – Plano de Ação IQ 2S/2021 
As disciplinas experimentais 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: Atendimento às dúvidas durante as aulas ou em caso de necessidade em horário 
a combinar com os alunos através do google meet. 

 

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

[   ] Moodle 

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 

Descrição: Como descrito no calendário de atividades. No decorrer do semestre serão 

realizados 12 experimentos e 14 avaliações, sendo 12 relatórios e/ou questionários 

sobre os experimentos e duas provas. 
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Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: 

 A nota final na disciplina (NF) levará em conta dois itens principais: 

1) A média das notas dos experimentos (ME). 

2) A média das notas de duas provas (MP), onde MP = (P1 x 0,50) + (P2 x 0,50). 

 

 A média das notas dos experimentos (ME) será a média aritmética das notas de 

cada um dos experimentos. 

 A nota de cada experimento abrangerá será igual à nota do relatório e ou 
questionário do experimento.  

 A média das provas é P = (0,50 x P1) + (0,50 x P2).  

 Se P < 5,0 ou ME < 5,0 o aluno vai para exame. Se P > 5,0 e ME > 5,0 será feita a 

média envolvendo todas as notas. 

 A média (M) envolvendo todas as notas será: M = (ME + MP ) / 2 

 Se M  5,0  a Nota Final será:  NF = M     

 Se M  5,0  o aluno fará Exame e a Nota Final será:  

                      NF = (M + Exame) / 2 

 Se NF  5,0  o aluno será aprovado. 

 Se NF  5,0  o aluno será reprovado. 

 

 

Calendário de atividades da disciplina de QG109, 20 Semestre de 2021 

Aula Data 
Aulas (Quinta-feira das 19h às 23h) Remotas 

Atividades 

1 19/08 
Apresentação do Curso: programa da disciplina, calendário de atividades, regras, 
segurança e avaliação.  

2 26/08 
Experimento 1. Principais vidrarias e equipamentos de laboratório. Questionário e/ou 
relatório sobre o experimento. 

3 02/09 
Experimento 2. Reações em solução aquosa e teste de cor da chama de cátions 
metálicos. Questionário e/ou relatório sobre o experimento. 

4 09/09 
Experimento 3. Síntese do ácido acetilsalicílico (aspirina). Questionário e/ou relatório 
sobre o experimento. 

5 16/09 Experimento 4. Medidas de pH. Questionário e/ou relatório sobre o experimento. 

6 23/09 
Experimento 5. Avaliação da capacidade tamponante de soluções tampão. 
Questionário e/ou relatório sobre o experimento. 

7 30/09 
Experimento 6. Oxidação e redução – série eletroquímica. Questionário e/ou relatório 
sobre o experimento. 

 

8 07/10 P1, prova de avaliação 1. 

9 14/10 
Experimento 7. Identificação de um metal pela sua massa molar. Questionário e/ou 
relatório sobre o experimento. 



10 21/10 
Experimento 8. Determinação do teor de sacarose em um refrigerante. Questionário 
e/ou relatório sobre o experimento. 

11 28/10 
Experimento 9. Determinação do raio atômico e raio iônico de um metal. 
Questionário e/ou relatório sobre o experimento. 

12 04/11 
Experimento 10. Primeira lei da termodinâmica - calorimetria. Questionário e/ou 
relatório sobre o experimento. 

13 11/11 
Experimento 11. Cinética do sistema iodeto-persulfato. Questionário e/ou relatório 
sobre o experimento. 

14 18/11 
Experimento 12. Cromatografia em papel. Questionário e/ou relatório sobre o 
experimento. 

15 25/11 P2, prova de avaliação 2. rnos sobre o projeto. 

 16/12 Exame 

 

 

Outras informações relevantes 
Exemplo: recomendações para trabalho, informações sobre avaliações substitutivas, caso 
sejam previstas, indicações de atividades extra-sala (importante quando a disciplina contém 
vetor O), etc. 
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