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

Descrição: As aulas com as explicações sobre o assunto e os materiais de apoio, assim como 
as atividades avaliativas (testes, etc) serão disponibilizados no classroom da disciplina 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: plantões de dúvidas serão criados conforme requisição dos alunos e divulgados 
pelo classroom usando a plataforma remota 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: Para cada um dos módulos da disciplina, um conjunto de questões serão 
entregues para os alunos que terão 1 semana para entregar 
 

  

Critérios de Avaliação e Aprovação 
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Descrição: A média final será dada pela média dos 4 testes (um para cada módulo). Caso a 

média seja maior ou igual a 5.0, o aluno será aprovado com conceito “Suficiente”. Caso a 
média seja menor que 5.0, aluno fará um exame final e a média final será (Média dos testes 
+ nota do exame final) /2. Caso a nota final seja maior que 5.0, o aluno terá conceito 
suficiente, caso contrário terá conceito insuficiente. 

 

 

Calendário – Disciplinas Teóricas 
Data Atividade 

10/9 Teste 1 

1/10 Teste 2 

22/10 Teste 3 

19/11 Teste 4 

17/12 Exame 

 

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 
20/11 - Não haverá atividades 
08/12 - Não haverá atividades 
09 a 14/12 - Semana de Estudos 
14/12 - Término das Aulas  
15 a 21/12 - Semana de Exames Finais 

 

Outras informações relevantes 
 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 





 
 


