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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: As aulas on-line serão efetuadas através da plataforma Google Meet no horário 
da aula. A gravação da aula será disponibilizada posteriormente para a turma via Google 
Classroom. 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: O atendimento aos alunos será feito todas as semanas ao final da aula on-line. 
Os alunos ainda serão encorajados a enviar suas dúvidas pelo Google Classroom, postando 
no Mural da turma ou atividades que vão acontecer ao longo do semestre. 

 

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

[   ] Moodle 

Outra (especificar): Vamos usar majoritariamente o Google Classroom para disponibilizar o 
material, efetuar a comunicação com os alunos e para o envio das aulas gravadas. 

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: As avaliações (6 testes e 01 seminário) serão realizadas pelo Google Classroom. 
O prazo de entrega para todas as avaliações será de 1 semana e vai seguir o calendário. 
 

 



Critérios de Avaliação e Aprovação 
Atividades de Avaliação: 6 testes de múltipla escolha (aplicado pelo Google Forms), 1 

seminário. 

- O seminário será individual.  
 
- A média final na disciplina (MF) levará em conta três itens principais: 

(1) Média das notas dos testes (MT): testes de múltipla escolha sobre o conteúdo 
apresentado, efetuado ao final de alguns módulos (2-7). Cada teste terá de 3-5 questões de 
múltipla escolha. O prazo para realização do teste será de 1 semana. 
 
(2) A nota do seminário (MS) ou “flash presentation”: o seminário será individual. Cada aluno 
devera apresentar um estudo de caso em 5-7 minutos (máximo 6 slides). As instruções para 
a preparação do seminário serão fornecidas em aula. A nota do seminário será a média entre 
a nota atribuída pelos colegas e a nota do professor. 
Esta atividade também objetiva estimular a comunicação oral do aluno e preparação de 
apresentações, habilidades (soft skills) importantes para o mercado de trabalho.  
 
A média envolvendo todas as notas será:  

MF = (0,5 x MT) + (0,5 x MS) 

 Se MF  5,0  o aluno será aprovado. 
 

 Se MF  5,0  o aluno fará Exame e a Nota Final será: 
 

NF = (MF + Exame) / 2 

 Se NF  5,0  o aluno será aprovado. 

 Se NF  5,0  o aluno será reprovado 
 
-O exame versará sobre a entrega de um resumo de 5 páginas sobre um estudo de caso (Green 
Chemistry Challenge). 

 

Calendário – Disciplinas Teóricas 
Data Aula # Atividades/Conteúdo 

18/mar 1 

Apresentação da disciplina / 

Sustentabilidade - Acidentes Indesejáveis 

25/mar 2 Química Verde - 12 Princípios 

08/abr 3 Resíduos 

15/abr 4 Solventes 

22/abr 5 Fontes renováveis 

29/abr 6 Catálise 

06/mai 7 Métricas 

 



13/mai 8 Análise do Ciclo de Vida 

20/mai 9 Conceitos de Toxicologia 

27/mai 10 Seminários 

10/jun 11 Seminários 

17/jun 12 Seminários 

24/jun 13 Seminários 

01/jul 14 Seminários 

08/jun 15 Seminários 

22/jul 
 

EXAME 
 

 

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 
Essa disciplina tem como objetivos:  

- transmitir ao aluno de graduação os princípios norteadores da Química Verde;  

- incentivar o aluno e promover a sua conscientização sobre a importância da adoção de 

procedimentos limpos no meio acadêmico e na indústria; 

- aprofundar os conhecimentos científicos no domínio das metodologias e tecnologias 

químicas que permitem a prática de uma Química mais ambientalmente amigável e 

- propor medidas que minimizem ou eliminem a utilização de reagentes de alto risco e a busca 

de alternativas inovadoras. 

A proposta dessa disciplina se baseia no treinamento que o docente recebeu recentemente 
durante o Workshop Train-the-Trainers (TTT) Brasil, organizado pela Organização das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Industrial (The United Nations Industrial Development 
Organization - UNIDO) em parceria com Instituto Senai de Inovação em Química Verde (ISI – 
QV) e com o Centro de Química Verde e Engenharia Verde da Universidade de Yale (Center 
for Green Chemistry and Green Engeneering at Yale), seguindo a metodologia e material 
didático fornecidos pela Universidade de Yale. 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 



 



 


