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 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

1 º Semestre 2021 

Disciplina 

Código  Nome  

QO421 Química Orgânica II 

 

Turmas Horário Local 

A Terça-feira, das 16-18h Sala remota 

A Quinta-feira, das 14-16h Sala remota 

 

Docentes 
Fernando Antonio Santos Coelho, facoelho@unicamp.br, Sala D317 

 

Disciplinas Teóricas – Plano de Ação IQ 1S/2021 
As disciplinas teóricas do 1S/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. Qualquer alteração na 
forma de condução da disciplina será informada com a devida antecedência. 

 

Forma de Condução das Aulas Remotas Mediadas por Tecnologia 
[X ] Aulas online síncronas (ao vivo) 
[X  ] Aulas Gravadas 

[   ] Aulas online ao vivo + disponibilização da gravação da aula 

Descrição: Descrição: As aulas serão ministradas remotamente e gravadas. Todas as aulas 
gravadas serão disponibilizadas na página do classroom para a turma. Exercícios ser]ao 
distribuídos regularmente para os alunos acompanharem as aulas. 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: Os alunos serão atendidos pelo PED que deverá ser atribuído à disciplina. As 
dúvidas serão também trabalhadas por e-mail ou por conversas agendadas previamente 

pelos alunos com o docente 

 

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

[   ] Moodle 

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: Descrição: As avaliações serão feitas por meio de provas e listas de exercícios 
distribuídas para os alunos. As listas de exercícios serão liberadas a cada três semanas de 
aula (6 aulas) e responderão por 30% nota. As provas serão feitas não presenciais e 
responderão por 70% da nota final. Serão realizadas três provas parciais 
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Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: Descrição: 

A nota final dos alunos será resultado da seguinte composição 

1) Testes quinzenais realizados remotamente– 30% da nota final 
2) 3 provas que serão realizadas de forma remota pelos estudantes: 70% da nota 

A média final (MF) será feita da seguinte forma: 

MF: (Média das notas dos testes quinzenais) x 3 + (Média das três provas parciais) x 7 

10 

 

Média final  5 APROVADO ; Se  5 EXAME FINAL -  

Datas das Provas Parciais (PPs): 

1ª Prova Parcial: 22 de abril de 2021, 5ª feira, os alunos terão um tempo para devolver a 

prova; 

2ª Prova Parcial: 27 de maio de 2021, 5ª feira, os alunos terão um tempo para devolver a 

prova; 

3ª Prova Parcial: 08 de julho de 2021, 5ª feira, os alunos terão um tempo para devolver a 

prova; 

EXAME: 21 de julho de 2021, 5ª feira, os alunos terão um tempo para devolver a prova; 

 

 

 

Calendário – Disciplinas Teóricas 
Data Atividade 

01 a 03/04 – Não haverá atividades 
21/04 - Não haverá atividades 
01/05 - Não haverá atividades 
24/05 - Reunião de Avaliação de Curso – Não haverá atividades 
03 a 05/06 - Não haverá atividades 
09 e 10/07 - Não haverá atividades 
17/07 - Término das Aulas  
19 a 24/07 - Semana de Exames Finais  

 

Outras informações relevantes 
Exemplo: recomendações para trabalho, informações sobre avaliações substitutivas, caso 
sejam previstas, indicações de atividades extra-sala (importante quando a disciplina contém 
vetor O), etc. 
 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 



 

 



 



 


