
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

2 º Semestre 2022 

Disciplina 

Código  Nome  
QG464 Laboratório Integrado 

 

Turmas Horário Local 
A Sexta-feira: 08:00-12:00  LQ71 

B Sexta-feira: 08:00-12:00 LQ72 
C Sexta-feira: 14:00-18:00 LQ71 

D Sexta-feira: 14:00-18:00 LQ72 

 

Docentes 
Edvaldo Sabadini; sabadini@unicamp.br; B-135 

Juliano Alves Bonacin; jbonacin@unicamp.br; I-113 

Leandro Wang Hantao; wang@unicamp.br; A2-100 

Ronaldo Aloise Pilli; rapilli@unicamp.br; D-353 

 

Forma de Condução/Organização da Disciplina e das Avaliações 

A plataforma Google Classroom será o principal meio de comunicação para postagem de 

avisos, organização do material pré-aula e pós-aula e envio de trabalhos e relatórios. Dúvidas 

e esclarecimentos serão comunicados usando o mural de mensagens. Esta disciplina explora 

o aprendizado baseado em projetos, no qual o principal objetivo é o incentivo dos alunos para 

que aprendam de maneira autônoma e participativa, apresentando problemas e situações 

reais do profissional da química. O conteúdo da disciplina poderá ser apresentado tanto pela 

metodologia clássica, assim como pelo método da aula invertida (flipped classroom).  

Os alunos das turmas A/B ou C/D serão divididos em 04 grupos de trabalho. Cada docente 

será o instrutor de um módulo e terá 03 aulas práticas consecutivas para desenvolver um 

único projeto. Poderá haver uma divisão adicional do grupo de trabalho em subgrupos (4-5 

integrantes) a depender do módulo. Ao longo do semestre, cada grupo de trabalho terá 

desenvolvido 04 módulos distintos. 

Descrição dos módulos: 

Módulo 1 – Aromas & Fragrâncias; Prof. Ronaldo / Theodora Wrobel Von Zuben 

Módulo 2 – Hidrogênio; Prof. Juliano / Mariana Bianchini Silva 

Módulo 3 – Formulações Agroquímicas; Prof. Edvaldo / Laura Menezes Silva 

Módulo 4 – Formulações ecológicas; Prof. Leandro / Juliana Crucello 



Material de apoio: O material pré-aula será disponibilizado com 7 dias de antecedência da 

data da aula. O material pós-aula será disponibilizado em até 2 dias após a aula. 

GR 74/2021: Lembramos também que a GR 74/2021 prevê o uso obrigatório de máscara de 

proteção. 

Afastamentos: Recomendamos que os alunos com suspeita de covid-19 entrem em contato 

imediatamente POR EMAIL com a Secretaria de Graduação, com o coordenador da disciplina 

(LWH) em cópia, para providenciar o afastamento do aluno. 

 

Prazos de Entrega das Atividades e dos Resultados das Avaliações 

Avaliações: notas do módulo (M): cada módulo terá uma forma de avaliação individual ou em 

grupo – a critério do instrutor. A entrega da atividade deverá ser feita pelo Google Classroom 

em até 07 dias após a conclusão do módulo. Entrega posterior implicará na redução da nota 

referente ao trabalho desenvolvido (-2,0 pontos / dia de atraso). 

Nota do seminário (S): no início da disciplina serão atribuídos projetos aos grupos de 

trabalho. Cada grupo terá apenas um único tema relacionado ao módulo atribuído. O grupo 

deverá ser dividido em 4 subgrupos de trabalho. Ao final da disciplina, cada subgrupo deverá 

apresentar 01 seminário com 15 minutos de duração. Os seminários devem ser produzidos 

ao longo do semestre com o auxílio do instrutor. As apresentações serão intercaladas  por 

sessões de perguntas e respostas. A avaliação da apresentação levará em consideração a 

qualidade da apresentação (organização e clareza), conteúdo técnico (domínio do conteúdo, 

uso correto dos termos, referências bibliográficas), organização (gerenciamento de tempo e 

complementariedade de tema entre os seminários de um mesmo grupo), engajamento do 

subgrupo e da turma (participação da sessão de perguntas e respostas).  

Os slides em formato PDF devem ser disponibilizados pelo Google Classroom na data da 

apresentação. 

Distribuição dos temas: Grupo A (Módulo 1), Grupo B (Módulo 2), Grupo C (Módulo 3), Grupo 
D (Módulo 4). Informações específicas sobre os seminários serão divulgadas usando o link 
abaixo. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tXc9d_xf4t-
0lEjQjlvMhoZe34mBMIAdsZAfM0hE1uM/edit?usp=sharing 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
O critério de avaliação será individual e definido como:  

N = (M1 + M2 + M3 + M4 + S) / 5  

onde N: nota da disciplina, M1: nota do módulo 1, M2: nota do módulo 2, M3: nota do 

módulo 3, M4: nota do módulo 4, e S: nota do seminário. 

Se N  5,0: o aluno estará aprovado na disciplina desde obtenham notas mínimas de  3,0 

nos módulos (M1, M2, M3, M4). 

Se N < 5,0 ou M < 3,0: Exame. 

Em caso de exame, a nota final da disciplina (NF) será: 

NF: (N + NE) /2; Se NF   5,0: aprovado; NF < 5,0: Reprovado 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tXc9d_xf4t-0lEjQjlvMhoZe34mBMIAdsZAfM0hE1uM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tXc9d_xf4t-0lEjQjlvMhoZe34mBMIAdsZAfM0hE1uM/edit?usp=sharing


onde NE: nota do exame. 

Forma de Atendimento Extraclasse 

O discente deve agendar o atendimento extraclasse diretamente com o docente/PED. 

 

Calendário 
Data Atividade 

19/08 Apresentação da disciplina 
1ª Rodada 

02/09 Grupo A (M1), Grupo B(M2), Grupo C(M3), Grupo D(M4) 
09/09 Grupo A (M1), Grupo B(M2), Grupo C(M3), Grupo D(M4) 

16/09 Grupo A (M1), Grupo B(M2), Grupo C(M3), Grupo D(M4) 

2ª Rodada 
23/09 Grupo A (M2), Grupo B(M3), Grupo C(M4), Grupo D(M1) 

30/09 Grupo A (M2), Grupo B(M3), Grupo C(M4), Grupo D(M1) 
07/10 Grupo A (M2), Grupo B(M3), Grupo C(M4), Grupo D(M1) 

3ª Rodada 
14/10 Grupo A (M3), Grupo B(M4), Grupo C(M1), Grupo D(M2) 

21/10 Grupo A (M3), Grupo B(M4), Grupo C(M1), Grupo D(M2) 

04/11 Grupo A (M3), Grupo B(M4), Grupo C(M1), Grupo D(M2) 
4ª Rodada 

11/11 Grupo A (M4), Grupo B(M1), Grupo C(M2), Grupo D(M3) 
18/11 Grupo A (M4), Grupo B(M1), Grupo C(M2), Grupo D(M3) 

25/11 Grupo A (M4), Grupo B(M1), Grupo C(M2), Grupo D(M3) 
 

02/12 Seminários (Dia 1) 

09/12 Seminários (Dia 2) 
22 a 27/08 - Semana da Química - não haverá aula para as disciplinas dos cursos 05/50. 
07/09 - Feriado/Expediente Suspenso - Não haverá atividades 
12/10 - Feriado/Expediente Suspenso - Não haverá atividades 
18/10 - Avaliação e discussão de cursos - Não haverá aula 
28 e 29/10 - Feriado/Expediente Suspenso - Não haverá atividades 
02/11 - Feriado/Expediente Suspenso - Não haverá atividades 
14 e 15/11 - Feriado/Expediente Suspenso - Não haverá atividades 
08 a 10/12 - Feriado/Expediente Suspenso - Não haverá atividades 
08 a 14/12 - Semana de Estudos 
15 a 21/12 - Semana de Exames 

 

Outras informações relevantes 
Nada a declarar. 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 





 


