
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

1 º Semestre 2021 

Disciplina 

Código  Nome  

QO521A Química Orgânica II 

 

Turmas Horário Local 

5 2as feiras 14-16h Google Meet – sala virtual 

5 5as feiras 14-16h Google Meet – sala virtual 

5 6as feiras 10-12h Google Meet – sala virtual 

 

Docentes 
Luiz Carlos Dias - ldias@unicamp.br 

 

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 
[  ] Aulas online síncronas (ao vivo) 
[  ] Aulas Gravadas 
[ X ] Aulas online ao vivo + disponibilização da gravação da aula 

Descrição: aulas online ao vivo + disponibilização da gravação da aula; e exercícios 
encontrados no livro texto empregado. 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 

Descrição: A cada 15 dias, as aulas de 6as feiras serão para resolução de exercícios e dúvidas. 
Mas os alunos poderão tirar dúvidas antes ou depois do horário de cada aula com o Professor 
ou com a PED B (Marcela Campelo Rodrigues Silva). 

 

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

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 

Descrição: As avaliações do semestre serão dois trabalhos (T1, e T2) que terão 6 dias para 
serem entregues a partir do dia que forem disponibilizados no Google Classroom + mais as 
listas de exercícios, que serão corrigidas pela PED B, somando todas uma nota T3. O exame, 
para aqueles que precisarem (cf. critérios detalhados abaixo) será na forma de um trabalho 
T4 com o prazo também de 6 dias para entrega 



Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: Os trabalhos T1 e T2 + a nota T3 comporão uma média parcial (MP) a ser calculada 
pela seguinte fórmula: MP = (T1 + T2 + T3)/3. Se MP ≥ 5.0, então MP se torna igual à média 
final (MF) e o(a) aluno(a) está aprovado(a) no curso. Se MP < 5.0, o(a) aluno(a) terá o direito 
de realizar um exame (E) e a média final será calculada por MF = (MP + E)/2. Se MF ≥ 5.0, o(a) 
aluno(a) está aprovado(a). Se MF < 5.0, o(a) aluno(a) está reprovado(a). 

 

Calendário – Disciplinas Teóricas 
Data Atividade 

15/03 | Início das aulas 
26/03 | Aula de exercícios 
01 a 03/04 | Não haverá atividades 
09/04 | Aula de exercícios 
21/04 | Não haverá atividades 
23/04 | Aula de exercícios  
01/05 | Não haverá atividades 
07/05 | Aula normal – Professor entrega Trabalho T1 
14/05 | Aula normal – Alunos entregam Trabalho T1 
21/05 | Aula de exercícios 
24/05 | Reunião de Avaliação de Curso – Não haverá atividades 
03 a 05/06 | Não haverá atividades 
11/06 | Aula de exercícios 
25/06 | Aula de exercícios 
02/07 | Aula normal – Professor entrega Trabalho T2 
09 e 10/07 | Não haverá atividades 
08/07 | Aula normal – Alunos entregam Trabalho T2 
17/07 | Término das Aulas  
22/07 | Exame Final – Trabalho T4 

 

Outras informações relevantes 
Exemplo: Se por alguma razão, o(a) aluno(a) não entregar algum Tn (n = 1, 2) na data 
marcada, ele receberá a nota 0 (zero). Exceção a essa regra será feita apenas em caso de 
justificativa envolvendo a sua saúde, mediante a apresentação de um atestado médico que 
deve ser obrigatoriamente apresentado em até 2 dias após a data marcada para entrega. 
Nesse caso, o aluno realizará o exame (E) como avaliação substituta e sua média final será 
MF = (Ti + E)/2, com Ti (i = 1 ou 2) sendo o trabalho entregue. Se o(a) aluno(a) justificar para 
não entregar os dois trabalhos T1 e T2, o(a) aluno(a) será obrigado(a) a fazer o exame, com 
MF = E. Se o aluno não entregar os dois trabalhos (T1 e T2), ele(a) está automaticamente 
reprovado(a). As notas T3 serão a média de todas as listas de exercícios, que terão todas o 
mesmo peso (somatório notas das listas / número de listas). 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


