
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

2º Semestre - 2022 

Disciplina 
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Turmas Horário Local 
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A Quartas-feiras das 21h às 23h IQ-06 

A Sextas-feiras das 19h às 21h IQ-06 

 

Docente 
Paulo Miranda, pmiranda@unicamp.br, sala A6-110. 

 

Forma de Condução/Organização da Disciplina e das Avaliações 

Apresentação do conteúdo didático em atividades presencias de acordo com os horários 
especificados na DAC. Divulgação de conteúdo didático digital nas plataformas Moodle e 
Classroom para estudo e revisão pelo corpo discente. Testes periódicos com caráter 
diagnóstico e somativo executados em atividades extraclasse na plataforma Moodle para 
acompanhamento da evolução dos discentes. Haverá acompanhamento conjunto dos 
discentes pelos PED e PADs nas resoluções dos exercícios em sala de aula (normalmente em 
uma sexta-feira no horário de aula) e plantões ocasionais de dúvidas fora do horário de aula 
a serem marcados em consenso com os discentes. 
 
1) Metodologia proposta para o desenvolvimento da disciplina: 
 
 Aulas presenciais com o uso da lousa, projeções e demonstrações na apresentação do 
conteúdo programático. 

 Disponibilização de material didático para consulta, inclusive de aulas gravadas em 

semestres anteriores, nas plataformas Moodle e Classroom. 
 Uso de interface gráfica na representação de moléculas e mecanismos em química 
orgânica. 
 Aulas presencial frequentes de exercícios, usualmente nas sextas-feiras. 
 Testes virtuais na plataforma Moodle com caráter somativo e diagnóstico. 

 Duas provas presenciais, P1 e P2, com pesos 2 e 3. 
 Uma nota, P3, com peso 1 relativa à média dos testes realizados na plataforma Moodle. 
 
2) Atividades a serem desenvolvidas pelos PAD e PED: 
 
 Auxílio no acompanhamento dos alunos nas aulas de exercícios da turma. 

 Treinamento do corpo discente no uso da plataforma Moodle para a consulta ao material 
didático e nas respostas aos testes propostos. 
 Treinamento do corpo discente no uso da interface OpenOChem para o Moodle para o 

desenho segundo o formalismo adequado a ser usado nas respostas aos testes propostos. 
 Acompanhamento dos alunos nas aulas presenciais de exercícios da turma em horários 

alternativos. 
 Acompanhamento e resposta aos alunos nas dúvidas apresentadas nos fóruns do 
Moodle e Classroom. 



Prazos de Entrega das Atividades e dos Resultados das Avaliações 
As notas das atividades na plataforma Moodle serão disponibilizadas tão logo o seu prazo 
de execução se encerre. As notas das avaliações presenciais serão disponibilizadas e 
discutidas no prazo máximo de uma semana antes da avaliação seguinte. 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Nota final para aprovação 5,0 a ser obtida através de três avaliações distintas: 
 Primeira avaliação presencial com peso 2.  
 Segunda avaliação presencial com peso 3. 
 Os testes ficarão abertos aos alunos por períodos que variam entre uma semana (no início do período letivo) 
à 24h (final do período letivo). 
 Pelo menos um dos dias de cada um dos testes coincidirá com um dia de aula de aula da disciplina. 
 Os testes aplicados têm caráter diagnóstico, além de formativo e somativo, portanto não será possível repor 
um teste que não tenha sido respondido no tempo proposto. 
 Serão aplicados pelo menos 10 testes e as duas menores notas serão descartadas para todos os alunos. 

A composição da nota será feita pela média ponderada entre as duas provas e a média dos testes 

da seguinte forma: 

1) A média geral será dada pela relação:  𝑀𝐺 =
𝑃1 + 2 𝑋 𝑃2 + 3 × 𝑃3
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Se 𝑀𝐺 5,0 → Aprovado e 𝑀𝐹 = 𝑀𝐺  

 Onde:   

    

 Média Geral: 𝑀𝐺   

 Média dos testes remotos: 𝑃1  

 Primeira avaliação presencial: 𝑃2  

 Segunda avaliação presencial: 𝑃3  

 Média Final: 𝑀𝐹   

 

2) Caso contrário, realiza-se o exame final (Exame), e a média final será dada por: 
 

𝑀𝐹 =
(𝑀𝐺 + Exame)

2
 

𝑀𝐹 5,0 → Aprovado 

𝑀𝐹 5,0 → Reprovado 

 

3) O Exame final poderá substituir a P2 e/ou a P3 desde que o aluno tenha pelo menos 
         75% de presença na disciplina e informe esta intenção previamente ao professor. 
         O Exame final cobrirá o conteúdo integral da disciplina. 

 

Forma de Atendimento Extra-Classe 

Haverá acompanhamento conjunto dos discentes pelos PED e PADs nas resoluções dos exercícios em 
sala de aula (normalmente em uma sexta-feira no horário de aula) e plantões ocasionais de dúvidas 
fora do horário de aula a serem marcados em consenso com os discentes. 

 



                      Calendário 
Data Atividade 

15/08 Apresentação da disciplina 

17/08 Revisão de conceitos fundamentais 

19/08 Revisão de conceitos fundamentais 

22/08 Avaliação do curso - Não haverá atividades 

24/08 Avaliação do curso - Não haverá atividades 

26/08 Avaliação do curso - Não haverá atividades 

29/08 Compostos carbonilados - Descrição geral 

31/08 Compostos carbonilados - Padrões de reatividade 

02/09 Compostos carbonilados - Padrões de reatividade 

05/09 Compostos carbonilados - Padrões de reatividade 

07/09 Feriado - Não haverá atividades 

09/09 Reações de compostos carbonilados - Reações na posição α-carbonílica 

12/09 Reações de compostos carbonilados - Reações na posição α-carbonílica 

14/09 Reações de compostos carbonilados - Reações na posição α-carbonílica 

16/09 Reações de compostos carbonilados - Reações na posição α-carbonílica 

19/09 Reações de compostos carbonilados - Reações na posição α-carbonílica 

21/09 Reações de compostos carbonilados - Reações na posição α-carbonílica 

23/09 Reações de compostos carbonilados - Reações na posição α-carbonílica 

26/09 Reações de compostos carbonilados - Reações na posição α-carbonílica 

28/09 Reações de compostos carbonilados - Reações na posição α-carbonílica 

30/09 Reações de compostos carbonilados - Reações na posição α-carbonílica 

03/10 Ácidos carboxílicos e derivados 

05/10 Ácidos carboxílicos e derivados 

07/10 Ácidos carboxílicos e derivados 

10/10 Ácidos carboxílicos e derivados 

12/10 Feriado - Não haverá atividades 

14/10 Primeira prova 

17/10 Sistemas π conjugados - Propriedades químicas e físicas de polienos 

19/10 Sistemas π conjugados - Propriedades químicas e físicas de polienos 

21/10 Sistemas π conjugados - Propriedades químicas e físicas de polienos 

24/10 Sistemas π conjugados - Propriedades químicas e físicas de polienos 

26/10 Sistemas π conjugados - Substituição eletrofílica aromática 

28/10 Não haverá atividades 

31/10 Sistemas π conjugados - Substituição eletrofílica aromática 

02/11 Feriado - Não haverá atividades 

04/11 Sistemas π conjugados - Substituição eletrofílica aromática 

07/11 Sistemas π conjugados - Substituição eletrofílica aromática 

09/11 Sistemas π conjugados - Substituição eletrofílica aromática 

11/11 Sistemas π conjugados - Substituição eletrofílica aromática 

14/11 Feriado - Não haverá atividades 

16/11 Sistemas π conjugados - Substituição nucleofílica aromática 

18/11 Sistemas π conjugados - Substituição nucleofílica aromática 

21/11 Sistemas π conjugados - Substituição nucleofílica aromática 

23/11 Sistemas π conjugados – Compostos heterocíclicos 

25/11 Sistemas π conjugados – Compostos heterocíclicos 

28/11 Compostos nitrogenados 

30/11 Compostos nitrogenados 

02/12 Compostos nitrogenados 



 

05/12 Compostos nitrogenados 

07/12 Segunda prova 

09/12 Semana de estudos - Não haverá atividades 

13/12 Semana de estudos - Não haverá atividades 

15/12 Exame final 

17/12 Não haverá atividades 

20/12 Divulgação das notas finais 

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 
(1) Art. 56 do Regimento Geral de Graduação: São condições para aprovação: II - nas 
disciplinas em que nota e frequência são adotadas como forma de avaliação – obter nota 
final igual ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero) e a frequência mínima estabelecida para a 
disciplina no Catálogo dos Cursos de Graduação; a frequência mínima de 75%. 
(2) Sobre o Abono de Faltas: os critérios do Abono de Faltas são definidos pelo artigo 72, 
do Regimento Geral de Graduação. 
(3) De acordo com a Deliberação CG 2022/01 sobre PROVA SUBSTITUTIVA EM CASO DE 
FALTA JUSTIFICADA POR COVID-19, a CG estabelece que o exame final poderá substituir a 
avaliação no dia de faltas abonadas pelo inciso V do artigo 72, exceto se o(a) estudante 
comprovar que a ausência foi motivada por suspeita ou contágio por COVID-19. Nessas 
situações – suspeita ou contágio comprovado por COVID-19 – o(a) estudante terá direito a 
reposição da atividade avaliativa, desde que componha sua média final, em data a ser 
combinada com o docente responsável, não podendo a prova de exame final ser utilizada 
para fins de substituição. 
(4) Quaisquer alterações no PDE, propostas pelo(a) Docente ou Discentes, no transcorrer do 
semestre, só poderão ser realizadas mediante a concordância do(a) Docente e Discentes, e 
autorização da Comissão de Graduação. 
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