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Disciplinas Teóricas – Plano de Ação IQ 1S/2021 
As disciplinas teóricas do 2S/2021, 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 
[   ] Aulas online síncronas (ao vivo) 
[   ] Aulas Gravadas 
[ x] Aulas online ao vivo + disponibilização da gravação da aula 

Descrição:As aulas serão ministradas online, de forma interativa, adaptadas de acordo com 
o número de alunos matriculados. A gravação será disponibilizada para sanar eventuais 

problemas de acesso à internet. 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: Por demanda, em horário a combinar. 

 

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 avaliação será de forma contínua, através da participação e discussões durante 

as aulas, resolução de exercícios via classroom ao final de cada aula (comporão a nota E) e 
duas avaliações formais (P1 e P2), também via classroom. O prazo de entrega das atividades 
apresentadas em sala e exercícios será de até 7 dias depois de disponibilizados. O prazo 

para realização das provas P1 e P2 será de até 4 h depois de disponibilizados.  
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Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: Descrição:  A média final será MF = 0,2*E + 0,4*P1 + 0,4*P2 e o aluno está 
aprovado se MF ≥ 5 e E, P1 e P2 ≥ 3. Se MF <2,5 o aluno está reprovado. 
Se nota  for 2,5 ≤ MF < 5 ou E < 3 ou P1 <3 ou P2 <3, o aluno fará o EXAME e MF =  EXAME. Se 
MF ≥ 5 aprovado; se MF < 5 reprovado. 
 
A participação nas atividades e discussões em aula e via classroom poderá ser, a critério do 
docente, considerada para fins de  incremento na média final (até 1 ponto). 
 

 

 

Calendário – Disciplinas Teóricas 
Data Atividade 

24/08, 31/08, 21/09, 
28/09, 5/10, 19/10, 
9/11, 16/11, 23/11, 

30/11 

Exercícios a serem resolvidos via classroom. A nota E será 
composta pela média das 9 maiores notas. 

26/10 P1 

14/12 P2 

21/12 EXAME 

 

09 a 14/08: Semana da Química – Não haverá aula, sendo considerado dia letivo. 
06 e 07/09 - Não haverá atividades 
14/09 -  Não haverá atividades (participação em Congresso) 
11 e 12/10 - Não haverá atividades 
29 e 30/10 - Não haverá atividades 
01 e 02/11 - Não haverá atividades 
15/11 - Não haverá atividades 
20/11 - Não haverá atividades 
08/12 - Não haverá atividades 
09 a 14/12 - Semana de Estudos 
14/12 - Término das Aulas  
15 a 21/12 - Semana de Exames Finais 

 

Outras informações relevantes 
Eventuais problemas de acesso à internet, que dificultem a participação esporádica das 
aulas e realização de alguma das provas e exercícios, serão sanados caso a caso, com 
atividades alternativas. 
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