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Turmas Horário Local 

A Terça-feira 14:00 - 16:00 Remota  

A Terça-feira 16:00 - 18:00 Remota  

 

Docentes 
Gildo Girotto Júnior. Departamento de Química Analítica. Sala E-212; Laboratório I-

125. Ramal 13088. E-mail ggirotto@unicamp.br 

 

Disciplinas Experimentais – Plano de Ação IQ 1S/2021 
As disciplinas experimentais do 1S/2021, em virtude da pandemia de COVID-19 e da 
necessidade de manutenção de distanciamento social, serão conduzidas em sistema de 
rodízio. Os laboratórios tiveram sua capacidade reduzida para 1/3 de sua capacidade e os 

experimentos serão conduzidos, preferencialmente, de forma individual. Serão 
matriculados, por turma, no máximo, 2/3 da capacidade. A cada semana, metade dos alunos 
terão aula remota com um docente responsável por conduzir essa atividade e a outra 
metade fará aula presencial, alternando na semana seguinte. Os processos avaliativos 
devem ser conduzidos de forma remota. O início do sistema de rodízio está condicionado a 
autorização de retorno pelas autoridades de saúde e Reitoria da Unicamp e será comunicado 
com a devida antecedência aos alunos. Qualquer alteração na forma de condução da 

disciplina será informada com a devida antecedência. 

 

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

Descrição: 
Nesta disciplina ocorrerão atividades síncronas onde o docente estará em contato virtual e 

ao vivo com os estudantes e aulas assíncronas onde o docente gravará o conteúdo de aulas 
o qual será disponibilizado aos estudantes para acesso e realização de atividades. 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: Nesta disciplina ocorrerão atividades síncronas onde o docente estará em contato 
virtual e ao vivo com os estudantes e aulas assíncronas onde o docente gravará o conteúdo 
de aulas o qual será disponibilizado aos estudantes para acesso e realização de atividades. 
O atendimento às dúvidas será realizado durante as aulas síncronas e por meio de fóruns 
de discussão do google classroom. 

 

 



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

Outra (especificar):  
Para aulas virtuais será utilizada a plataforma google meet. Os vídeos das aulas ficarão 
disponíveis na pasta do drive da turma no google. 

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: 

Todas as atividades online terão o prazo de 7 dias para ser entregues a contar da dada e 
horário da postagem no classroom.  
As atividades presenciais serão avaliadas por meio de relatórios e apresentação dos 
experimentos. 
As atividades de avaliação da disciplina compreendem: 
- Elaboração de experimentos didáticos e relatórios (50%) 

- Três avaliações certificativa (50%) 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: 
Para aprovação o estudante deve: 

- Entregar TODOS os relatórios. 
- Ter média final nos relatórios e avaliações certificativas maior ou igual a 5. 
 
Recuperação: Caso o estudante tenha rendimento inferior ao estabelecido para aprovação 
mas tenha entregue todos os relatórios de experimentos o mesmo poderá realizar o exame. 

 

 

 

Calendário  

QG 551 - Didática e Metodologia do Ensino de Química. 

Março 

Terça 16 Aula de orientação para a disciplina 

Terça 23 Aulas sobre temas da disciplina  

Terça 30 Aulas sobre temas da disciplina 

Abril 

Terça 6 Aulas sobre temas da disciplina 

Terça 13 Avaliação certificativa 1  

Terça 20 Aulas sobre temas da disciplina 

Terça 27 Aulas sobre temas da disciplina 

Maio 

Terça 4 Atividades suspensas 

Terça 11 
Aulas sobre temas da disciplina e orientação 

do estágio 

Terça 18 Avaliação Certificativa 2 

Terça 25 Apresentação de estudos de caso 

Junho 

Terça 1 
Atividade Experimental – Produção de 

experimentos sobre eletroquímica. 

Terça 8 
Atividade Experimental – Uso de 

Experimentos sobre eletroquímica. 

Terça 15 

Atividade Experimental – Produção de 

experimentos vinculados ao conteúdo da 

Base Nacional Comum Curricular. 



Terça 22 Avaliação certificativa 3 

Terça 29 Aula de avaliação da disciplina. 

Julho 

Terça 7 Atividade de preparo para o exame. 

Terça 13 Semana de estudos 

 Terça 20 
Prazo limite para reapresentar o relatório 

e/ou demais atividades pendentes. 
 

 

Outras informações relevantes 
Recomenda-se que os estudantes se atentem a documentação a aos prazos para o 

cumprimento da carga de estágio. Para tanto, recomenda-se a leitura dos termos e 

regulamentações disponíveis no site da Diretoria Acadêmica a respeito do estágio 

supervisionado para cursos de licenciatura. 

 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 



 

 



 

 

 

 


