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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 

Todas as dúvidas sobre o andamento da disciplina ou questões relacionadas com os 
conteúdos deverão ser postadas no Mural do Google Classroom, onde as respostas ficarão 
accessíveis aos outros alunos. Os PADs/PEDs poderão dar plantões remotos de dúvidas caso 
precisar mediante os recursos disponíveis na plataforma Google Classroom. 

 

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

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 

Após a apresentação da aula ao vivo nas datas indicadas (a gravação da aula também será 
disponibilizada posteriormente), cada aluno deverá elaborar um relatório ou/e realizar as 
atividades indicadas (de acordo com as instruções do professor e da apostila) com prazo de 
entrega de 1 semana. Os relatórios serão corrigidos e avaliados com nota entre 0 e 10. O 
atraso na entrega das atividades terá redução na nota. 
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Critérios de Avaliação e Aprovação 
Critério de aproveitamento na disciplina: 

Não serão aplicadas provas on-line, e avaliação será realizada a partir dos 
relatórios/atividades específicos (Ri) sobre cada experimento. A nota final dos 
relatórios/atividades será calculada a partir da média aritmética: 
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 Se a Nota Final > 5,0   aprovação  

 Se a Nota Final < 5,0  exame  
 
Em caso de exame, a nota final da disciplina será: 
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onde NF: nota final e E: nota do exame. 

Se a Nota Final > 5,0  aprovação  
Se a Nota Final < 5,0  reprovação 

 

 

Calendário – Disciplinas Experimentais  
Data Atividade 

16/08 (17/08) Apresentação da disciplina, Turmas ABC (Turma D) 

30/08 (31/08) Experimento 1, Turmas ABC (Turma D) 

13/09 (14/09) Experimento 2, Turmas ABC (Turma D) 

27/09 (28/09) Experimento 3, Turmas ABC (Turma D) 

25/10 (26/10) Experimento 4, Turmas ABC (Turma D) 

08/11 (09/11) Experimento 5, Turmas ABC (Turma D) 

22/11 (23/11) Experimento 6, Turmas ABC (Turma D) 

06/12 (07/12) Revisão de conceitos, Turmas ABC (Turma D) 

20/12 (21/12) EXAME, Turmas ABC (Turma D) 

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

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 



  
 

 

 

 

 


