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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

1 º Semestre 2021 

Disciplina 

Código  Nome  

  

 

Turmas Horário Local 

A Qua 8h-10h Remoto 

A Qua 10h-18h; 14h-18h Remoto 

B Qua 8h-10h Remoto 

B Qua 10h-18h; 14h-18h Remoto 

 

Docentes 
Prof. Dr. Rodrigo A. Cormanich (Coordenador) 
cormanich@unicamp.br 
IQ-UNICAMP Sala I-223 

 
Prof. Dr. Fábio Cesar Gozzo  
gozzo@unicamp.br 

IQ-UNICAMP Sala E-209 
 
Renan Rodini Mattioli (PED C) 
r228201@dac.unicamp.br 

 
Yara Lins Rocha (PED C) 
y266023@dac.unicamp.br 

 

Disciplinas Experimentais – Plano de Ação IQ 1S/2021 
As disciplinas experimentais do 1S/2021, em virtude da pandemia de COVID-19 e da 
necessidade de manutenção de distanciamento social, serão conduzidas em sistema de 
rodízio. Os laboratórios tiveram sua capacidade reduzida para 1/3 de sua capacidade e os 
experimentos serão conduzidos, preferencialmente, de forma individual. Serão 
matriculados, por turma, no máximo, 2/3 da capacidade. A cada semana, metade dos alunos 

terão aula remota com um docente responsável por conduzir essa atividade e a outra 

metade fará aula presencial, alternando na semana seguinte. Os processos avaliativos 
devem ser conduzidos de forma remota. O início do sistema de rodízio está condicionado a 
autorização de retorno pelas autoridades de saúde e Reitoria da Unicamp e será comunicado 
com a devida antecedência aos alunos. 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) 
[ X ] Aulas Gravadas 

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

Descrição: 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 

mailto:cormanich@unicamp.br
mailto:cormanich@unicamp.br
mailto:r228201@dac.unicamp.br
mailto:y266023@dac.unicamp.br


Descrição: Atendimento via Google Meet pelos professores e PEDs 

 

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

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: Todas as avaliações serão feitas de maneira remota e terão prazos de entrega 
que irão variar de 1 semana (relatórios e cadernos) à 24h (provas). 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
 Descrição: A nota final na disciplina (NF) levará em conta dois itens principais: 

1) A média das notas dos experimentos (ME). 

2) A média das notas de duas provas (MP), onde MP = (P1 x 0,50) + (P2 x 0,50). 
 A média das notas dos experimentos (ME) será a média aritmética das notas de cada 

um dos experimentos. 

 A nota de cada experimento abrangerá duas partes: nota dos relatórios R (70%), 

nota dos testes T (30%) que será calculada pela expressão ME = (R x 0,7) + (T x 0,30) 
. 

 A média das provas é P = (0,50 x P1) + (0,50 x P2). 
 Se P < 4,5 ou ME < 4,5 o aluno vai para exame. Se P > 4,5 e ME > 4,5 será feita a 

média envolvendo todas as notas. 
 A média (M) envolvendo todas as notas será: M = (ME + MP ) / 2 

 
 Se M  5,0  a Nota Final será: NF = M 
 Se M  5,0  o aluno fará Exame e a Nota Final será: 

NF = (M + Exame) / 2 
 

 Se NF  5,0  o aluno será aprovado. 
 Se NF  5,0  o aluno será reprovado. 

 

 

Calendário – Experimentais - Planejamento 
 

Data Experimentos – Discussão Remota 

17/03 Apresentação da disciplina 

24/03 Extração com solventes reativos 

31/03 Síntese do Paracetamol (Acetoaminofeno). Purificação por recristalização, 
determinação de ponto de fusão e caracterização por I.V. 

07/04 Síntese do Paracetamol (Acetoaminofeno). Purificação por recristalização, 
determinação de ponto de fusão e caracterização por I.V.. 

14/04 Preparação do antitussígeno Guaifenesina 

28/04 Extração e Resolução dos Profenos 

05/05 Extração e Resolução dos Profenos 

12/05 Extração e Resolução dos Profenos 

19/05 Prova 1 



26/05 Procedimento para Identificação de Substâncias Desconhecidas 

02/06 Procedimento para Identificação de Substâncias Desconhecidas 

09/06 Procedimento para Identificação de Substâncias Desconhecidas 

16/06 Procedimento para Identificação de Substâncias Desconhecidas 

23/06 Procedimento para Identificação de Substâncias Desconhecidas 

30/06 Procedimento para Identificação de Substâncias Desconhecidas 

07/07 Prova 2 

14/07 Semana de Estudos 

21/07 Exame Final 

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 em laboratório, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


