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Disciplina 

Código  Nome  
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Turmas Horário Local 
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Docentes 
Carlos Ramos. cramos@unicamp.br 

 

Docentes 
Docente responsável pela condução remota 

das atividades 

Carlos Ramos 

Docente(s) responsável(is) pela condução 

das aulas presenciais 

Disciplina toda remota 

[   ] Os docentes irão se alternar na condução remota e presencial da disciplina 

 

Disciplinas Experimentais – Plano de Ação IQ 2S/2020 
As disciplinas experimental QO652A do 2S/2020, em virtude da pandemia de COVID-19 e 

da necessidade de manutenção de distanciamento social, será conduzida remotamente. 

 

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

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

Descrição: Introdução/discussão dos conceitos e de vídeos; realização de relatório sobre o 

discutido 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: e-mail e/ou google meet 

 

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

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: Relatório sobre o discutido em aula: 1 hora para fazer e até 24 horas para 

entregar. 



 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Descrição: Cada relatório valerá 1/12 da nota final. Aprovado: >5; exame: >2,5 e <5; 

reprovado: <2,5.   

 

Calendário – Experimentais - Planejamento 
(incluir a data de todas as atividades avaliativas, inclusive exame) 

Data Experimentos – Discussão Remota Experimentos – Execução Presencial 

25/09 a 
15/01 

25/09 a 15/01 - 

22/01 Exame - 

   

12/10 – Não haverá atividades 
21 a 23/10 – Congresso de Iniciação Científica (no período em que estiver sendo realizado o 
congresso os alunos que participarem do evento estarão dispensados das aulas.) 
28/10 – Não haverá atividades 
02/11 – Não haverá atividades 
23 a 27/11 – Semana da Química Virtual – Não haverá aula, sendo considerado dia letivo. 
25/11 – Reunião de Avaliação de Curso 
07 e 08/12 – Não haverá atividades 
24 a 31/12 – Não haverá atividades (recesso). 
19/01 – Término das Aulas do 2S/2020 
20 a 26/01 – Semana de Exames Finais do 2S/2020 

 

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. 
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