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Docentes 
Gildo Girotto Junior ggirotto@unicamp.br 

 

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. 

 

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 no moodle. 

 

 

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

Outra (especificar):  
Para aulas virtuais será utilizada a plataforma google meet. A hospedagem dos materiais da 

disciplina será realizada no moodle e no classroom. A utilização das duas plataformas se 

justifica pois é objetivo da disciplina o aprendizado sobre as mesmas. Os vídeos das aulas 
ficarão disponíveis na plataforma YouTube 

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 



Descrição: 
Todas as atividades terão o prazo de 7 dias para ser entregues a contar da dada e horário 

da postagem no moodle e no Classroom. 

As atividades de avaliação da disciplina compreendem: 

- Testes online (10%) 
- Relatório de estágio (90%) 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: 

Para aprovação o estudante deve: 

- Entregar TODOS os testes. 

- Entregar o relatório de estágio 
- Ter nota maior do que 5 pontos no relatório de estágio (considerando uma escala de 0 a 

10). 

 
Recuperação: Caso o estudante tenha rendimento inferior ao estabelecido para aprovação 

mas tenha entregue o relatório de estágio, o mesmo poderá reapresentar o relatório para 

nova avaliação. 

 

 

 

Calendário – Disciplinas Teórica 
17/09 – Apresentação da disciplina 
24/09 - Aula sobre tema da disciplina ministrada pelo docente. 
01/10 - Apresentação de situações de ensino 
08/10 - Apresentação de situações de ensino 
12/10 – Não haverá atividades 
15/10 - Aula sobre tema da disciplina ministrada pelo docente. 
22/10 - Aula sobre tema da disciplina ministrada pelo docente. 
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 
29/10 – Apresentação de situações de ensino 
02/11 – Não haverá atividades 
05/11 - Apresentação de situações de ensino 
12/11 - Aula sobre tema da disciplina ministrada pelo docente. 
19/11 – Aula sobre tema da disciplina ministrada pelos docentes. 
23 a 27/11 – Semana da Química Virtual – Não haverá aula, sendo considerado dia letivo. 
25/11 – Reunião de Avaliação de Curso 
03/12 - Apresentação de relatórios 
10/12 - Apresentação de relatórios 
07 e 08/12 – Não haverá atividades 
17/12 – Apresentação de relatórios 
24 a 31/12 – Não haverá atividades (recesso). 
08/01/2021 - Atividades de recuperação 
15/01/2021- Atividades de recuperação 
19/01 – Término das Aulas do 2S/2020 
20 a 26/01 – Semana de Exames Finais do 2S/2020 
 

 

Outras informações relevantes 



Nesta disciplina o estágio será remoto. É imprescindível que o estudante tenha ciência que 
deverá acompanhar aulas de escolas de ensino básico de forma remota completando  as 
102 horas de estágio regulamentadas.  
A comprovação das horas deverá ser feita por assinatura de documento do supervisor 
escolar (diretor ou coordenador pedagógico). 
Além das atividades síncronas, assíncronas e de acompanhamento, recomenda-se a 
dedicação de uma hora semanal de estudo. 
 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 





 


