
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

2 º Semestre - 2020 

Disciplina 

Código  Nome  

QI 545 Química de Organometálicos 

 

Turmas Horário Local 

A Quarta-feira das 14h às 16h Online 

 

Docentes 
Prof. Jackson D. Megiatto Junior. E-mail: jdmj@unicamp.br. Local para contato: Bloco A1, 

sala A1-110, Instituto de Química – UNICAMP. 

 

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 realizadas duas provas com o mesmo peso. Estas provas serão realizadas a distância via 
Google Classroom. Os alunos terão um prazo máximo de 7 dias para devolução das provas. 
 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: 

Serão realizadas duas provas com o mesmo peso. A média Mp é calculada através da média 
aritmética das notas das duas provas. Se a Mp for igual ou superior a 5 o aluno estará 
aprovado. Se a Mp for menor do que 5 o aluno terá que se submeter ao exame final. Para os 
alunos que fizerem exame, a média final, Mf, será a média aritmética das notas do exame e 

mailto:jdmj@unicamp.br
mailto:jdmj@unicamp.br


da Mp. Se a Mf for maior ou igual a 5 o aluno estará aprovado. Se a Mf for menor que 5 o 
aluno estará reprovado. 

 

Calendário  
Início do curso: 16/09/2020.  
Término do curso: 13/01/2021. 
 
Não haverá aula nos dias: 28 de outubro de 2020 (Feriado, Dia do Servidor Público); 25 de 
novembro de 2020 (Avaliação de cursos); 30 de dezembro de 2020 (recesso de final de ano). 
 
Prova 1: 11/11/2020 
Prova 2: 06/01/2021 
Exame: 20/01/2021. 

 

Outras informações relevantes 
Não haverá prova substitutiva. O aluno que não entregar alguma das provas no prazo 
estabelecido terá que se submeter ao exame final. A nota do exame servirá como nota da 
prova para o aluno que não entregou a prova no prazo e não como nota de exame. Além 
das provas e do exame, não estão previstas atividades que estejam incluídas no cálculo da 
média final dos alunos 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

1º Semestre - 2020 

Disciplina 

Código  Nome  

QI 545 Química de Organometálicos 

 

Turmas Horário Local 

A quinta-feira de 10/12 IQ-03 

B segunda-feira de 19/21 IQ-01 

 

Docentes 
Pedro Faria dos Santos Filho   pefaria@unicamp.br  3521-3076   sala B-100 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Serão realizadas duas provas com o mesmo peso. A média Mp é calculada através da média aritmética 
das notas das duas provas. Se a Mp for igual ou superior a 5 o aluno estará aprovado. Se a Mp for 
menor do que 5 o aluno terá que se submeter ao exame final. Para os alunos que fizerem exame, a 
média final, Mf, será a média aritmética das notas do exame e da Mp.. Se a Mf for maior ou igual a 5 o 
aluno estará aprovado. Se a Mf for menor que 5 o aluno estará reprovado. 

 

Calendário  
Turma A - Março – 05  12  19  26; Abril – 02  16  23  30; Maio – 07  14  21  28; Junho – 04  18  25 

Provas :  P1 – 23/abril    P2 – 25/junho   exame – 16/julho 

Turma B – Março – 09  16  23  30; Abril – 06  13  27;  Maio – 04  11  18  25; Junho – 01  08  15  22 

Provas :  P1 – 27/abril    P2 – 22/junho   exame – 13/julho 
 
 

Outras informações relevantes 
Não existe prova substitutiva. O aluno que se ausentar de alguma das provas (com 
justificativa), terá que se submeter ao exame final. A nota do exame servirá como nota da 
prova que o aluno se ausentou e como nota de exame. 
Além das provas e do exame, não estão previstas atividades que estejam incluídas no 
cálculo da média final dos alunos 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 
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