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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 de forma remota. 

 

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: Vamos usar majoritariamente o Google Classroom para disponibilizar o material, 

efetuar a comunicação com os alunos e para o envio das tarefas e atividades. Porém, tendo 
em vista as ferramentas disponíveis no Moodle, vamos usá-lo para a aplicação da prova. 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: O atendimento aos alunos será feito todas as semanas ao final da aula on-line 
ou presencial. Os alunos ainda serão encorajados a enviar suas dúvidas postando nas tarefas 
e atividades que vão acontecer ao longo do semestre, usando as ferramentas disponíveis 
no Gogle Classroom. 

 

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: As avaliações (12 testes, 12 questionários e 01 prova) serão realizadas pelo 
Google Classroom (ou Moodle). O prazo de entrega para todas as avaliações será de 1 
semana e vai seguir o calendário de experimentos e testes. 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: A média final na disciplina (MF) levará em conta três itens principais: 

 A média das notas dos 12 testes (MT), onde MT = (T1 + T2...+ T12)/12 

 A média das notas dos 12 questionários (MQ), onde MQ = (Q1 + Q2...+ Q12)/12 
 A média das aulas (MA), onde MA = (A1 +A2)/2 
 A nota de uma prova (MP). A prova será aplicada de forma não-presencial (Moodle). O 

conteúdo vai envolver todo o conteúdo dos testes semanais (técnicas de laboratório). 
 
A média final (MF) envolvendo todas as notas será calculada pela seguinte equação:  
 

MF = (1 x MT + 3 x MQ + 3 x MA + 3 x MP ) / 10 
 

(ou seja, a prova será responsável por 30% da média final). 
  
 Se Mp  5,0 e MQ  5,0  a média final será igual à MF. 

 
 Se Mp  5,0 e/ou MQ < 5,0   o aluno fará Exame e a Nota Final será: 

 
NF = (MP + Exame) / 2 

 
 Se NF  5,0  o aluno será aprovado. 
 Se NF  5,0  o aluno será reprovado 

  
Não haverá controle de frequência nas atividades remotas. 

 
Os critérios que serão usados para a avaliação das aulas seguem abaixo: 
1) Planejamento Geral: objetivo e conteúdo; seleção e sequencia do conteúdo, estratégia; 
adequação do plano e bibliografia; avaliação do plano de aula. 
2) Desenvolvimento da aula: Introdutório do assunto e clareza; adequação do conteúdo para alunos 
do ensino médio; desenvolvimento da exposição; uso de recursos didáticos; capacidade de síntese 
dos pontos fundamentais; previsão do tempo de aula; domínio do conteúdo. 
3) Professor: naturalidade; uso correto da língua Portuguesa; postura. 

 

CALENDÁRIO DE QG564 -  1o  Semestre de 2021 

19/03 Introdução: Apresentação da disciplina e critérios de avaliação,  

26/03 Exp. 1: Recristalização  

02/04 Não haverá aula - FERIADO 

09/04 Exp. 2: Destilação  

16/04 Exp. 3: Síntese do BINOL  

23/04 
Exp. 4: Síntese de um complexo de cobalto e Captação de O2  

30/04 
Exp. 5 (Parte I): Preparação do cicloexeno  

07/05 
Exp. 5 (Parte II): Adição de diclorocarbeno ao cicloexeno  

14/05 
Exp. 6 (Parte I): Síntese da 2-acetilcicloexanona  



21/05 
Exp. 6 (Parte II): Purificação da 2-acetilcicloexanona  

28/05 
Exp. 7 (Parte I): Preparação do ferroceno 

04/06 Não haverá aula - FERIADO 

11/06 
Exp. 7 (Parte II): Acetilação do ferroceno  

18/06 
Exp. 8 (Parte I): Síntese do trifenilcarbinol  

25/06 
Exp. 8 (Parte II): Derivatização do trifenilcarbinol  

02/07 
Aula tira dúvidas 

09/07 Não haverá aula – Feriado 

16/07 PROVA 

23/07 EXAME 

 

Outras informações relevantes 
Tendo em vista o cancelamento das atividades presenciais pela universidade em função da 

pandemia, o curso será ministrado de forma remota fazendo-se uso de tecnologias.  

As atividades serão realizadas e/ou disponibilizadas, conforme cronograma de experimentos 

acima, via Google Classroom e Google Meet. Cada tarefa terá o prazo máximo de 1 semana 

para ser concluída.  

Atividades 

1. Testes sobre Técnicas de Laboratório (“testinhos”): questões de múltipla escolha 

sobre as técnicas de laboratório. O conteúdo dos testes será disponibilizado no Google 

Classroom e seguiremos a sequência indicada no calendário de testes. Os testes serão 

aplicados pelo Google Classroom no formato de Quiz. 

2. Questionários de Experimentos: questões sobre cada experimento englobando as 

perguntas que constam na apostila e outras questões que o docente julgar pertinente. 

Exemplo: diagrama de blocos do experimento, cálculo de rendimento teórico, equações, 

mecanismos, dados físicos (p.f. ou p.e.) e espectroscópicos (IV) que poderiam confirmar a 

obtenção de um composto, etc. Os espectros de IV dos compostos serão disponibilizados 

pelos docentes (via Google Classroom). 

Os alunos devem consultar a apostila e as referências disponibilizadas no Google Classroom.  

Material suplementar pode ser fornecido, caso o docente julgue necessário (vídeos, por 

exemplo). 

Os questionários respondidos pelos alunos serão enviados pelo Google Classroom. Será 

criada uma tarefa para o aluno efetuar o upload do arquivo (pdf) com prazo de entrega. 

O questionário deve ser feito pela dupla de laboratório, porém apenas um membro da dupla 

deve fazer o upload do arquivo. Após a liberação da nota pelo docente, esse aluno deve 

compartilhar a nota e o feedback com o colega. 

Sempre que detectado que um questionário é cópia, parcial ou total, de outras duplas, 

mesmo que seja de semestres anteriores, o questionário não será corrigido e a nota 

correspondente será zero.  

3. Aulas Virtuais: serão realizadas aulas virtuais sobre os experimentos. As aulas serão 

efetuadas às sexta-feira no horário do laboratório (10 hs). As aulas serão gravadas e 

disponibilizadas no Google Classroom logo em seguida. 



O docente responsável pelo experimento em questão vai enviar o link para o evento no 

Google Meet. 

Material e/ou Informações Complementares: 

- Vídeos sobre as técnicas e/ou experimentos: quando possível, serão disponibilizados links 

para vídeos do YouTube que demonstrem alguma técnica de laboratório ou que realizam 

experimentos que constam no nosso calendário. 

- Os PEDs ficam à disposição dos alunos para atendimento remoto em todo o semestre.  

Aulas: 
Tarefa 1: Enviar o plano de aula pelo Google Classroom (turmas QG 565 A+B). Será 
criada uma tarefa para os alunos fazerem o upload do arquivo pdf. 

 
Tarefa 2: Gravar a aula e enviar pelo Google Classroom. A aula deve ser feita em dupla; cada 
aluno fica responsável por parte do conteúdo da aula proposta (10 min cada aluno no 
máximo). O vídeo pde ser editado para conter as das partes (que são gravadas 
separadadmente) OU podem ser enviadas separadamente (é possível anexar mais de um 
documento para cada tarefa). 

 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 



 



 


