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Disciplina 

Código  Nome  
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Turmas Horário Local 
A Quinta-feira 21h as 23h IQ05 

 

Docentes 
Gildo Girotto Junior 

ggirotto@gmail.com Laboratório I-125 

 

Forma de Condução/Organização da Disciplina e das Avaliações 
Descrição: A disciplina será conduzida por meio de aulas teóricas e pelo acompanhamento 

do estágio dos alunos. 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Os alunos serão avaliados por meio de dois planos de ensino, um relatório e a frequência no estágio 
junto a escola.  

São critérios para a aprovação: 
1. Cumprimento de 102 horas de estágio. 
2. Entrega de relatório 

3. Entrega de planos de ensono. 
 
Os planos de ensino somam 20% da nota e o relatório 80% da nota. 
A frequência em sala de aula deverá ser de no mínimo 75% nas aulas e os critérios para 

realização do exame final estão dispostos no ARTIGO 57 DO REGIMENTO GERAL DE GRADUAÇÃO. 
 
Os estudantes que entregarem as atividades e não atingirem média 5 poderão realizar o 

exame desde que tenham entregue o relatório e cumprido a carga de 102 horas de estágio 

presencial.  
O exame final consistirá em uma avaliação escrita sobre os tópicos da disciplina. 
 

 

Forma de Atendimento Extra-Classe 
Descrição: Os alunos terão acesso a plataforma moodle para questionamentos e horários 
específicos a serem agendados com o docente para dúvidas e atendimento extra-classe. 

Recomenda-se aos estudantes, pelo menos duas horas de estudo semanal além dos horários 
da aula. 

 

 

 

Calendário 
Data Atividade 

mailto:ggirotto@gmail.com


15-19 agosto Apresentação da disciplina 

22-26 agosto Semana da química (não haverá aula) 

29/08-02/09 Aula sobre o conteúdo da disciplina 
08/09 Aula sobre o conteúdo da disciplina 

15/09 Aula sobre o conteúdo da disciplina 
22/09 Aula sobre o conteúdo da disciplina 

29/09 Aula sobre o conteúdo da disciplina 
06/10 Apresentação do primeiro plano de ensino 

13/10 Aula sobre o conteúdo da disciplina 

20/10 Apresentação do segundo plano de ensino 
27/10 Aula sobre o conteúdo da disciplina 

03/11 Aula sobre o conteúdo da disciplina 
10/11 Entrega do relatório 

17/11 Apresentação do relatório 
24/11 Apresentação do relatório 

01/12 Não haverá aula 
08/12 Semana de estudos 

15/12 Exame 
 

 

Outras informações relevantes 
Recomenda-se que o estudante tenha um tempo de estudo para esta disciplina de no 
mínimo 2 horas semanais além das aulas das síncronas.  
 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 





 
 


