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Docentes 
Docente responsável pela condução remota 

das atividades 

 

Docente(s) responsável(is) pela condução 

das aulas presenciais 

 

[   ] Os docentes irão se alternar na condução remota e presencial da disciplina 

 

Disciplinas Experimentais – Plano de Ação IQ 2S/2020 
As disciplinas experimentais do 2S/2020, 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. 

 

Forma de Condução das Aulas Remotas Mediadas por Tecnologia 
[   ] Aulas online síncronas (ao vivo) 

[ x ] Aulas Gravadas 
[   ] Aulas online ao vivo + disponibilização da gravação da aula 
Descrição: Todas as aulas (teóricas e discussão de experimentos) serão realizadas via 

google meet. Serão realizadas gravações de discussões teóricas e de experimentos, as quais 
serão disponibilizadas para os alunos. Nas quartas-feiras (10:00-11:00) serão realizadas 

discussões de dúvidas levantadas pelos alunos via google meet.   
 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: Todas as quartas-feiras, entre 10 e 11 hrs, serão realizados atendimentos às 

dúvidas das aulas gravadas. Este atendimento será feito através da plataforma google meet.  
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Plataforma Virtual que se pretende utilizar 
[ X  ] Google Classroom + Google Meet  

[   ] Moodle 

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: A disciplina conta com duas provas (P1 e P2) e trabalhos associados ao 
tratamento de dados e discussão de espectros a serem fornecidos pelos docentes nas aulas. 

As provas terão prazo de devolução de 48 horas e os trabalhos de 7 dias. 
 

Critérios de AvaSala I-104liação e Aprovação 
Descrição: O aproveitamento dos alunos será computado em termos das médias aritméticas das 
provas (MP) e dos trabalhos (MT). A média final (MF) será calculada através de: 
 
MF=0,7MP+0,3MT 
 
Caso MF<5, será necessária a realização de exame. Neste caso a nova média final (MF2) será 
calculada considerando a nota de exame (NE): 
 
MF2=(MF+NE)/2 
 
A aprovação na disciplina está condicionada a média final (MF ou MF2) maior ou igual a 5. 
 

 

Calendário – Experimentais - Planejamento 
(incluir a data de todas as atividades avaliativas, inclusive exame) 

Data Experimentos – Discussão Remota Experimentos – Execução Presencial 

 Todos os experimentos serão 
discutidos em aulas remotas 

durante o curso posteriormente à 
introdução teórica.  

 

   

   

Datas de provas: 
11/11/2020: Entrega da prova 1 (P1). Horário: 11:00. Prazo de devolução: 48 hrs 
13/01/2021: Entrega da prova 2 (P2). Horário: 11:00. Prazo de devolução: 48 hrs 
20/01/2021: Entrega do exame. Horário: 11:00. Prazo de devolução: 48 hrs 
Não haverá atividades nas seguintes datas: 
21 a 23/10 – Congresso de Iniciação Científica (no período em que estiver sendo realizado o 
congresso os alunos que participarem do evento estarão dispensados das aulas.) 
28/10 – Não haverá atividades 
23 a 27/11 – Semana da Química Virtual – Não haverá aula, sendo considerado dia letivo. 
25/11 – Reunião de Avaliação de Curso 
24 a 31/12 – Não haverá atividades (recesso). 
19/01 – Término das Aulas do 2S/2020 
20 a 26/01 – Semana de Exames Finais do 2S/2020 

 

Outras informações relevantes 



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