
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 INSTITUTO DE QUÍMICA  

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

2º Semestre - 2019 

Disciplina 

Código  Nome  

QG 880  Estágio Supervisionado II 

 

Turmas Horário Local 

A Quinta-Feira 21:00-23:00 horas IQ 01 

 

Docentes 
Gildo Girotto Junior – ggirotto@unicamp.br Ramal: 13088. Sala E212, lab: I-125 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Os estudantes serão avaliados pelos presença nas escolas e nos encontros presenciais na UNICAMP.  
No caso de instituições de ensino privadas, o estágio poderá ser aceito pelo responsável pela 
disciplina após análise. 
O estudante que não cumprir a carga horária do estágio estará automaticamente reprovado. 
 
Compõem a nota da avaliação o relatório de estágio e a avaliação final da disciplina 
 
A nota será calculada por: 
 
NF = (relatório). 0,7 + (Nota da avaliação). 0,4 
 
Para aprovação: NF maior ou igual a 5,0 
Caso a nota (NF) seja inferior a 5,0 mas tenha ocorrido a entregue o relatório o estudante será 
direcionado a reelaboração do relatório de atividades, devendo atingir nota maior ou igual a 5. 
Para aprovação, a presença mínima é de 75%. 

 

Calendário  

  Data Atividade 

Agosto 

1 
Apresentação do curso e definição dos temas que serão 
estudados ao longo do semestre.  
Seleção das escolas para estágio. 

8 Semana da química 

15 Aula presencial sobre conteúdos da disciplina 

22 Aula presencial sobre conteúdos da disciplina 

mailto:ggirotto@unicamp.br


29 Atividade online via moodle. 

Setembro 

5 Aula sobre questões emergentes do estágio 

12 Aula sobre questões emergentes do estágio 

19 Aula presencial sobre conteúdos da disciplina 

26 Atividades didáticas simuladas 

Outubro 

3 Atividades didáticas simuladas 

10 Aula sobre questões emergentes do estágio 

17 Aula sobre questões emergentes do estágio 

24 Aula presencial sobre conteúdos da disciplina 

31 Atividades didáticas simuladas 

Novembro 

7 Atividades didáticas simuladas 

14 Aula presencial sobre conteúdos da disciplina  

21 Avaliação final 

28 
Aula final para avaliação da disciplina e feedback das 
atividades realizadas. 

Dezembro 

5 Semana de estudos 

12 Exame 

19   
 

 

Outras informações relevantes 
 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

  



 

 

 

 

 



 


