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 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

2º Semestre - 2019 

Disciplina 

Código  Nome  

QG 981 Tópicos Especiais em Ensino de química I – Abordagens 
contextualizadas e produção de materiais didáticos 

 

Turmas Horário Local 

A Terça-Feira 19:00-21:00 horas IQ16 

 

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

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Nesta disciplina os estudantes deverão criar propostas de ensino contextualizadas e produzir 
materiais didáticos para o seu desenvolvimento. 
A presença nas aulas é obrigatória e mínima de 75%. 
O estudante deverá ter acesso ao ambiente virtual de aprendizagem moodle para participação em 
fóruns de discussão.  
 
Os estudantes serão avaliados por: 
MP - Material contextualizado produzido  
AMP – Apresentação do e pela apresentação do Material contextualizado produzido  
F –  Textos correspondente a participação nos fóruns realizados 
AC – Avaliação certificativa 
 
A nota será calculada por: 
 
NF = (MP). 0,4 + (AMP). 0,1+ (F).0,3 + (AC). 0,2 
 
Para aprovação: NF maior ou igual a 5,0 

Caso a nota (NF) seja inferior a 5,0 e MP ≥ 2,5 o estudante será direcionado a realização de exame o 
qual consistirá em uma avaliação certificativa sobre o conteúdo das aulas. 
Se a nota do MP for inferior a 2,5 o estudante será reprovado. 

 

Calendário  

  Data Atividade 

Agosto 

6 Semana da química 

13 
Apresentação do curso e definição de temas para a produção dos 
materiais 
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20 Aula presencial sobre conteúdos da disciplina 

27 Aula presencial sobre conteúdos da disciplina 

Setembro 

3 Aula presencial sobre conteúdos da disciplina 

10 Apresentação do material produzido 

17 Apresentação do material produzido 

24 Apresentação do material produzido 

Outubro 

1 Aula presencial sobre conteúdos da disciplina 

8 Aula presencial sobre conteúdos da disciplina 

15 Aula presencial sobre conteúdos da disciplina 

22 Avaliação Certificativa 

29 Apresentação do material produzido 

Novembro 

5 Apresentação do material produzido 

12 Apresentação do material produzido 

19 Aula de fechamento do curso e feedback das atividades. 

26 Entrega de atividades reelaboradas. 

Dezembro 

3 Semana de estudos 

10 Exame 
 

 

Outras informações relevantes 
 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

  



 

 

 


