
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

2 º Semestre - 2021 

Disciplina 

Código  Nome  

QG111 Química Teórica 

 

Turmas Horário Local 

A Segunda-feira: 14-18h Condução remota 

B Terça-feira: 19-21h Condução remota 

 

Docentes 
Márcia M C Ferreira:  mmcf@unicamp.br (coord.) 

Munir Skaf: skaf@unicamp.br 

PAD a ser designado pelo IQ. 

 

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. 
As atribuições do PAD: preparar listas de exercícios da matéria lecionada e atender 

os alunos fora do horário da aula.  

 

Forma de Condução das Aulas Remotas Mediadas por Tecnologia 
[...] Aulas online síncronas (ao vivo) 
[X] Aulas Gravadas 
[X] Aulas online ao vivo + disponibilização da gravação da aula 

Descrição: aulas serão apresentadas via GoogleMeet nos dias e horários previstos e 
disponibilizadas via Google Classroom ou gravadas antecipadamente e disponibilizadas  

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: os horários de atendimento serão definidos posteriormente após contato com os 
alunos de cada turma e será feito remotamente através da plataforma digital mais acessível 

ao estudante e professor. 

 

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

Outra (especificar): Google Meet 

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: 

mailto:mmcf@unicamp.br
mailto:skaf@unicamp.br


Turmas A e B: Duas provas (com peso 1 cada) a serem realizadas remotamente. Não 

haverá prova substitutiva.  
 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: A média final será: (nota P1 + nota P2)/2. Em caso de falta justificada, o aluno fará 
o exame e o zero será substituído pela nota do exame. Alunos com média menor que 5,0 farão 
o exame final. Média de aprovação = (média final + nota do exame)/2. 

 

 

Calendário – Disciplinas Teórica 
Turma A : 
Aulas em Agosto: 9, 23 
Aula em setembro: 20.  Prova 1 remota (de 24 horas) no dia 20. 
Aulas em outubro: 4; 18. 
Aula em novembro:  29 
Aula em dezembro: 06. Prova 2 remota (de 24 horas) no dia 06. 
Exame final: 20/12/2021 
Turma B: 
Aulas em Agosto: 10, 24 
Aula em setembro: 21.   
Aulas em outubro: 5; 19.   Prova 1 remota (de 24 horas) no dia 05. 
Aulas em novembro: 16; 30.  
Aulas em dezembro: 07; Prova 2 remota (de 24 horas) no dia 7 de dezembro. 
Exame final: 21 /12/2021. 
 
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 
Como a disciplina prevê duas aulas seguidas, os alunos terão duas horas de aula teórica e o 
restante, em atividades como exercícios e apresentações em grupo, se o tempo permitir. 

 



 


