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Disciplinas Teóricas – Plano de Ação IQ 2S/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 

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

Descrição: 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
As dúvidas serão atendidas em período síncrono ou em atendimento assíncrono ocasional. 

 

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

Outra (especificar): TurniItIn 

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Todas as avaliações serão feitas em modo remoto: 

i) A primeira avaliação constará da média aritmética de testes semanais a serem 
resolvidos na plataforma Moodle e terá peso 1. 

ii) A segunda avaliação constará de questões discursivas a serem respondidas em 
grupo e entregue pela plataforma antiplágio TurnItIn. Os temas e os grupos serão 
sorteados em uma das aulas e esta avaliação terá peso 2. 

iii) A terceira avaliação será feita na forma de uma prova através da plataforma Moodle 

e terá peso 3. 



→ Testes periódicos: aproximadamente um teste por semana durante todo o semestre. A 
nota da P1 será média aritmética das notas dos testes. 
→ A entrega da P2 ocorrerá no dia 19 de novembro, sexta-feira, através da interface do 
programa antiplágio TurnItIn na plataforma Moodle. O sorteio das questões e dos grupos 
será realizado em atividade síncrona no dia 29 de outubro. 
→ A P3 será aplicada no dia 06 de dezembro, segunda-feira, pela plataforma Moodle. 
→ O Exame Final será aplicado no dia 17 de dezembro, sexta-feira, pela plataforma Moodle. 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Nota final para aprovação 5, a ser obtida através da composição de duas avaliações distintas 
realizadas em modo remoto e da média aritmética de vários testes feitos ao longo do 
semestre: 
→ A média aritmética de vários testes feitos na plataforma Moodle com peso 1 (P1). 
→ Uma prova escrita em grupo (P2) em dia específico com peso 2. 
→ Uma prova individual (P3) na plataforma Moodle em dia específico com peso 3. 

 

Calendário – Disciplinas Teóricas 
As datas propostas compõem uma previsão aproximada dos temas e das atividades a 

serem trabalhados em cada dia. A data de uma atividade especifica poderá sofrer ligeiras 
modificações em função do rendimento da turma ou de fatores fora do controle do 

professor. Desta maneira torna-se imprescindível que todos os alunos acompanhem as 
atividades síncronas periodicamente para tomar conhecimento das possíveis alterações. 

Data Atividade 

09/08 Apresentação do curso. 

11/08 Compostos carbonilados. 

13/08 Compostos carbonilados. 

16/08 Compostos carbonilados. 

18/08 Compostos carbonilados. 

20/08 Reações em posição -carbonílica. 

23/08 Reações em posição -carbonílica. 

25/08 Reações em posição -carbonílica. 

27/08 Reações em posição -carbonílica. 

30/08 Reações em posição -carbonílica. 

01/09 Reações em posição -carbonílica. 

03/09 Compostos carbonílicos ,-insaturados. 

06/09 Não haverá aula. 

08/09 Compostos carbonílicos ,-insaturados. 

10/09 Compostos carbonílicos ,-insaturados. 

13/09 Compostos carbonílicos ,-insaturados. 

15/09 Ácidos carboxílicos. 

17/09 Ácidos carboxílicos. 

20/09 Ácidos carboxílicos. 

22/09 Ácidos carboxílicos. 

24/09 Derivados de ácidos carboxílicos. 

27/09 Derivados de ácidos carboxílicos. 

29/09 Derivados de ácidos carboxílicos. 

01/10 Derivados de ácidos carboxílicos. 



  04/10 Conjugação: sistemas alílicos, dienos e polienos. 

06/10 Conjugação: sistemas alílicos, dienos e polienos. 

08/10 Conjugação: sistemas alílicos, dienos e polienos. 

11/10 Não haverá aula 

13/10 Conjugação: sistemas alílicos, dienos e polienos. 

15/10 Conjugação: sistemas alílicos, dienos e polienos. 

18/10 Benzeno e aromaticidade. 

20/10 Benzeno e aromaticidade. 

22/10 Reações de substituição eletrofílica aromática. 

25/10 Reações de substituição eletrofílica aromática. 

27/10 Avaliação de curso – Não haverá aula. 

29/10 Sorteio dos temas e grupos da segunda avaliação (P2). 

01/11 Não haverá aula. 

03/11 Reações de substituição eletrofílica aromática. 

05/11 Reações de substituição eletrofílica aromática. 

08/11 Reações de substituição nucleofílica aromática. 

10/11 Reações de substituição nucleofílica aromática. 

12/11 Reações de substituição nucleofílica aromática. 

15/11 Não haverá aula. 

17/11 Aminas. 

19/11 Aminas – Entrega da segunda avaliação (P2). 

22/11 Aminas. 

24/11 Aminas. 

26/11 Outras funções nitrogenadas. 

29/11 Outras funções nitrogenadas. 

01/12 Outras funções nitrogenadas. 

03/12 Outras funções nitrogenadas. 

06/12 Terceira avaliação (P3). 

08/12 Não haverá aula. 

10/12 Semana de estudos - Não haverá aula. 

13/12 Semana de estudos - Não haverá aula. 

15/12 Não haverá aula. 

17/12 Exame Final. 

20/12 Divulgação das notas finais. 
 

09 a 14/08: Semana da Química – Não haverá aula, sendo considerado dia letivo. 
06 e 07/09 - Não haverá atividades 
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 
19/11 – P2 
20/11 - Não haverá atividades 
06/12 – P3 
08/12 - Não haverá atividades 
09 a 14/12 - Semana de Estudos 
14/12 - Término das Aulas  
17/12 – Exame Final 
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