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 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

1º Semestre - 2020 

Disciplina 

Código  Nome  

QG 331 Estudos de Problemas de Ensino de Química 

 

Turmas Horário Local 

A Quarta 10:00 - 12:00 IQ 3 

 

Docentes 

Gildo Girotto Júnior. Departamento de Química Analítica. Sala E-212; Laboratório I-

125. Ramal 13088. E-mail ggirotto@unicamp.br 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Os Estudantes serão avaliados por duas avaliações certificativas denominadas P1 e P2 e pela 
apresentação de estudos de casos na forma de seminários 
 
Avaliações certificativas: consistem em provas dissertativas a respeito do conteúdo da disciplina. 
Estudos de casos na forma de seminários: Consistem na leitura, interpretação e apresentação em 
duplas ou individual de propostas para problemas relacionados ao ensino de química. 
 
Cálculo da média final (MF): 
 
MF = (média das avaliações certificativas)*0,5 + (média das apresentações de estudo de casos)*0,5 
 
O aluno será aprovado mediante ao cumprimento dos seguintes critérios simultaneamente: 

a) MF for maior ou igual a 5,0; 
b) Ter apresentado o estudo de caso. 

 
Caso o aluno não cumpra um dos critérios acima, o mesmo será direcionado a realização do exame 
que consistirá em uma avaliação certificativa no formato de prova dissertativa a respeito do 
conteúdo de toda a disciplina. 

 

Calendário  

QG 331 - Estudos de Problemas de Ensino de Química 

Março 

Quarta 4 Aula de orientação para a disciplina 

Quarta 11 Aulas sobre temas da disciplina  

Quarta 18 Aulas sobre temas da disciplina  

Quarta 25 Aulas sobre temas da disciplina  

Abril 
Quarta 1 Aulas sobre temas da disciplina  

Quarta 8 Aulas sobre temas da disciplina  



Quarta 15 Avaliação Certificativa 1 

Feriado 
20 e 

21 
Atividades suspensas 

Quarta 22 Apresentação de estudos de casos 

Quarta 29 Aulas sobre temas da disciplina  

Maio 

Feriado/Sexta 1 Atividades suspensas 

Quarta 6 Apresentação de estudos de casos 

Quarta 13 Aulas sobre temas da disciplina  

Avaliação de curso 20 Avaliação do curso 

Quarta 27 Aulas sobre temas da disciplina  

Junho 

Quarta 3 Apresentação de estudos de casos 

Quarta 10 Aulas sobre temas da disciplina  

Quarta 17 Avaliação certificativa 2 

Quarta 24 Aulas sobre temas da disciplina  

Julho 
Quarta 8 Semana de estudos 

Quarta 15 Exame 
 

 

Outras informações relevantes 
Recomenda-se a dedicação de pelo menos duas horas semanais para leitura e estudo dos 
conteúdos da disciplina. 
Recomenda-se o acesso semanal a plataforma moodle que será o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem utilizado na disciplina. 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


