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Disciplinas Experimentais – Plano de Ação IQ 2S/2021 
As disciplinas experimentais 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: Nesta disciplina, as aulas e demais atividades da disciplina serão 
conduzidos integralmente de forma remota e mediadas por tecnologia, utilizando-
se a plataforma Google Classroom + Google Meet. 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: As dúvidas das aulas remotas serão sanadas utilizando-se a plataforma Google 
Classroom, a partir da qual os estudantes poderão enviar suas dúvidas ao docente que irá 

respondê-las também via plataforma. 

 

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

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: Serão utilizados os seguintes critérios de condução das avaliações da disciplina 
e prazos de entrega das atividades: 
 
Para cada um dos experimentos propostos será atribuído um conjunto de atividades para 
serem realizadas à distância, definidas aqui como ADn (com n variando de 1 a 10). Estas 
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atividades podem incluir questionários, análises de dados experimentais (interpretação de 

gráficos e/ou tabelas) bem como textos dissertativos relacionados aos experimentos. O 
prazo para entrega destas atividades será de no mínimo 7 dias a partir da disponibilização 
delas via Google Classroom. Os alunos enviarão suas atividades igualmente pela Plataforma 
Classroom respeitando os prazos de entrega previamente definidos pelos docentes. 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: Como critérios de avaliação e aprovação, será atribuída uma nota de 0,0 (zero 

vírgula zero) até 10,0 (dez vírgula zero) pontos para cada atividade (ADn) entregue pelos 
estudantes. A média final (MF) será definida como a média das notas das atividades à 
distância, calculada através da média aritmética, MF = (AD1 + AD2 + AD3 + ....+ 

AD10)/10. Se MF ≥ 5,0 o aluno está aprovado. Se MF < 5,0 o aluno irá para exame e 

aprovação na disciplina será calculada através da média aritmética da nota do exame com 
a MF,  que deverá dar um resultado igual ou superior a 5,0. 

 

 

Calendário – Disciplinas Experimentais  
Data Atividade 

11/ago Exp. 1: Estudo de algumas transformações químicas do cobre. 

18/ago Exp.2: Células eletroquímicas e pilhas. 

01/set Exp.3: Processo Solvay – Preparação de NaHCO3 e Na2CO3. 

08/set Exp.4: Síntese de SiO2/ZrO2 e adsorção de cromato. 

22/set Exp.5: Degradação fotoquímica do azul de metileno catalisada 
pelo semicondutor TiO2. 

29/set Exp.6: Preparação e caracterização de um composto de alumínio 
a partir de lata de alumínio. 

13/out Exp.7: Preparação do zeólito A e estudo de sua propriedade de 
troca iônica. 

20/out Exp.8: Obtenção de borracha de silicona utilizada em processos 
de “coating”, por reação de hidrossililação. 

03/nov Exp.9: A origem das cores de complexos de metais de transição: 
estudo do efeito do número de coordenação e da natureza dos 
ligantes. 

10/nov Exp.10: Preparação do complexo do metal de transição cloreto de 
hexaaminocobalto (III). 

Início do curso: 11/08/2021.  
Término do curso: 17/11/2021. 
 
EXAME: 15/12/2021. 

 

Outras informações relevantes 
 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 



 


