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PLANO DE ATIVIDADES REMOTAS 

Componentes Curriculares 2020-2 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Componente Curricular: QUÍMICA I 

Status: Obrigatória  
Código do Curso: DAE00479 

Carga Horária: 80 horas 
Créditos: 04 
Período: III 

Período Letivo: 2020-2 Período de Aulas: 22/06 à 05/10/2021 

Número de Discentes a Serem Atendidos: 05 discentes do curso  

Docente(s): Luciana Soares da Cruz 
Email: lucianasoares@unir.br 
Link no Lattes: http://lattes.cnpq.br/2061930791049368 

 

EMENTA 

Matéria: grandezas físicas. Estado de desagregação e propriedades da matéria. Substâncias e misturas. 
Separação de misturas. Reações químicas. Átomos e moléculas. Notações e fórmulas químicas. 
Alotropia. Evolução dos modelos atômicos. Modelo básico do átomo. Eletrosfera. Tabela periódica. 
Ligações covalentes. Ligação polar e apolar. Ligações iônicas. Forças intermoleculares. Compostos 
orgânicos. Compostos inorgânicos. Ligação metálica e ligas especiais. Oxidação e redução. Eletricidade 
e radioatividade 
 

 

OBJETIVOS 

Proporcionar conhecimentos básicos da química aos alunos de forma que possam entender, interpretar e 
discutir os processos e fenômenos químicos de uma forma mais profunda e coesa, assim como aplicá-los 
nas demais disciplinas correlatas dentro do curso de Educação do Campo. 

 

METODOLOGIA 
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 Conforme determina a ResoluçãoResolução nº 254, de 09 de setembro de 2020/CONSEA, as 
aulas e atividades serão realizadas de forma online/remota, as aulas síncronas e/ou assíncronas 
serão realizadas em ambiente virtual, por meio da ferramenta Google Hangouts Meet, e para a 
exposição de atividades, serão utilizados meios/dispositivos tecnológicos como vídeo, site, 
plataforma virtual, chats, e-mail, Whatsapp, dentre outros. Com relação às formas e regras de 
uso, as aulas síncronas são análogas às atividades presenciais, em que o docente e os discentes 
estarão concomitantemente na sala online, devidamente documentada e registrada; as aulas 
assíncronas serão realizadas a partir do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – 
SIGAA. 

 A UNIR, o Departamento de Educação do Campo, e a docente Profa. Luciana Soares da Cruz 
não permite e/ou estimula que, em decorrência de qualquer atividade de Disciplinas e/ou 
Atividades Remotas, que os discentes entrem em contato social presencial de qualquer natureza. 
Os discentes que, por opção, escolherem ter qualquer tipo de contato social presencial, o fazem 
por livre vontade, uma vez que nenhuma Disciplina e/ou Atividades Remota deste departamento 
demanda contato social presencial para cumprimento de carga horária e/ou atividade avaliativa. 

 Informações sobre a legislação que regula o ensino remoto no ensino superior está disponível no 
link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1EX92Nl_qlzPqE0TiyoyiEwTmWryV0mJD?usp=sharing 

 As aulas serão pautadas na apresentação dos conteúdos da ementa, visando apresentar aos alunos 
os conceitos e os objetivos da disciplina, sempre acompanhado de exemplos práticos. 
Posteriormente, para melhorar assimilação das informações pelos alunos e possibilitar o contato 
deles com exemplos empíricos, textos sobre o uso e a importância que serão utilizados para 
leitura e discussões apenas em ambiente virtual. 

. 

 

 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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Descrição dos procedimentos e critérios adotados para avaliação do processo de ensino-aprendizagem  
do componente curricular, serão realizados de forma online/remota, síncronas e/ou assíncronas, em que 
os alunos serão avaliados diariamente, através da leitura e discussão de textos e através de uma avaliação 
em forma de seminário (A1) e da execução de uma pesquisa de campo, durante o Tempo Comunidade - 
TU com a construção de um artigo científico (A2), em que serão apresentados durante as aulas 
síncronas. 
Todas as avaliações valerão de zero a 100 pontos e todas as avaliações terão o mesmo peso. 

Dessa forma a Média Final (MF) será: 

Cálculo da Média Final: 

𝑀𝐹 =
𝐴1 + 𝐴2

2
 

De acordo com a Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, o não comparecimento 

quando da realização de qualquer avaliação prevista no Plano de Curso, implicará na não obtenção da 

nota da mesma, impossibilitando o caráter de reposição por meio da nota obtida na avaliação repositiva 

que será concedida apenas em caso de realização da avaliação com obtenção de nota inferior à média 

definida pela instituição. A avaliação repositiva poderá ser solicitada diretamente a professora 

responsável por cada avaliação em ambiente virtual dentro dos limites de tempo previstos na legislação 

e no cronograma do Curso de Licenciatura em Educação do Campo. 

Novamente de acordo com a Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, será concedida 

segunda chamada aos discentes que faltarem à avaliação, nos casos amparados por lei ou por força 

maior, aprovado pelo Colegiado de Curso. Todas as situações deverão ser encaminhadas ao 

Departamento de Educação do Campo e decididas pelo CONDEP.  

 

 

CRONOGRAMA 

Data 
Horário 

Descrição 
Início Final 

TU 
22/06/2021 

13:50hs 
(Assíncro
na) 
 16:00hs 
(Síncrona) 

16:00hs 
 
 
 18:10hs 

Apresentação da disciplina: Conteúdo programático, formas de 
avaliação, aulas e suas relações com a Ementa. 
Principais conceitos da química e suas aplicações. 
Introdução à Química;   
Matéria: grandezas físicas. 
- Exercícios de Fixação. 
Pesquisa e coleta de dados para o artigo:  
TÍTULO: PRINCÍPIOS DE QUÍMICA: IMPORTÂNCIA DOS 
COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS UTILIZADOS 
NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO COVID -19. 
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TU 
29/06/2021 

13:50hs 
(Assíncro
na) 
 16:00hs 
(Síncrona) 

16:00hs 
 
 
 18:10hs 

Estado de desagregação e propriedades da matéria. Substâncias e 
misturas. Separação de misturas. 
- Exercícios de Fixação. 
Discussão 

TU 
03/07/2021 

13:50hs 
(Assíncro
na) 
 16:00hs 
(Síncrona) 

16:00hs 
 
 
 18:10hs 

Evolução dos modelos atômicos. Átomos e moléculas. 

TC 
Assíncrono 
06/07/2021 

07:50hs 
 10:00hs 
 13:50hs 
 16:00hs 

10:00hs 
 12:10hs 
16:00hs 
 18:10hs 

Reações químicas.  
 
Pesquisa e redação. 

TU 
13/07/2021 

13:50hs 
(Assíncro
na) 
 16:00hs 
(Síncrona) 

16:00hs 
 
 
 18:10hs 

Notações e fórmulas químicas. Alotropia.  
- Exercícios de Fixação  
Discussão 

TU 
20/07/2021 

13:50hs 
(Assíncro
na) 
 16:00hs 
(Síncrona) 

16:00hs 
 
 
 18:10hs 

 Pesquisa, coleta de dados e organização das informações; 

 Leitura sobre o assunto pesquisado. 

Prévia da redação do artigo científico. 

TC 
Assíncrono 
27/07/2021 

07:50hs 
 10:00hs 
 13:50hs 
 16:00hs 

10:00hs 
 12:10hs 
16:00hs 
 18:10hs 

Redação do artigo científico  

TU 
03/08/2021 

13:50hs 
(Assíncro
na) 
 16:00hs 
(Síncrona) 

16:00hs 
 
 
 18:10hs 

Tabela periódica. 
Discussão 

TU 
10/08/2021 

13:50hs 
(Assíncro
na) 
 16:00hs 
(Síncrona) 

16:00hs 
 
 
 18:10hs 

Avaliação 1.  

TC 
Assíncrono 
17/08/2021 

07:50hs 
 10:00hs 
 13:50hs 
 16:00hs 

10:00hs 
 12:10hs 
16:00hs 
 18:10hs 

Ligações covalentes. Ligação polar e apolar. Ligações iônicas. 
Forças intermoleculares.- Ligação metálica e ligas especiais. 
Oxidação e redução.  
Exercícios de fixação 
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TU 
24/08/2021 

13:50hs 
(Assíncro
na) 
 16:00hs 
(Síncrona) 

16:00hs 
 
 
 18:10hs 

- Classificação das reações químicas, balanceamento e cálculo 
estequiométrico 
 

TU 
31/08/2021 

13:50hs 
(Assíncro
na) 
 16:00hs 
(Síncrona) 

16:00hs 
 
 
 18:10hs 

Avaliação 1 

TU 
14/09/2021 

13:50hs 
(Assíncro
na) 
 16:00hs 
(Síncrona) 

16:00hs 
 
 
 18:10hs 

Compostos inorgânicos. 
- Ácidos, Bases, Sais, Óxidos e Peróxidos 
- pH e pOH 
- Nomenclatura e propriedade  
Discussão 

TU 
21/09/2021 

13:50hs 
(Assíncro
na) 
 16:00hs 
(Síncrona) 

16:00hs 
 
 
 18:10hs 

Eletricidade e radioatividade.  
 

TC 
Assíncrono 
28/09/2021 

13:50hs 
(Assíncro
na) 
 16:00hs 
(Síncrona) 

16:00hs 
 
 
 18:10hs 

Redação do artigo científico. 

TU 
05/10/2021 

13:50hs 
(Assíncro
na) 
 16:00hs 
(Síncrona) 

16:00hs 
 
 
 18:10hs 

Apresentação, discussão e entrega dos artigos. 

Avaliação 2 (A2). 

 * O cronograma das atividades e os conteúdos estão sujeitos a mudanças, adequações e adaptações, de 

acordo com o desenvolvimento do plano de curso. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

ATKINS, Peter; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida 
moderna. São Paulo: Bookman, 2006. 
BERGIER, Jaques. Os impérios da química moderna. São Paulo: Hemus, 2007. 
CHAGAS, Pereira Aécio. Como se faz química: uma reflexão sobre a química e a 
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COMPLEMENTAR 
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Ciência dos Discentes quanto ao Plano de Atividades Remotas 

Descrição da data/horário, meio (por exemplo, reunião virtual via Google Meet/Zoom com gravação) e 
forma (por exemplo, se cada aluno se manifestou oralmente ou via chat, ou por e-mail) pelos quais 
osdiscentes tomaram ciência quanto a este Plano de Atividades Remotas, com manifestação de adesão 
ou não ao mesmo, conforme determina a Resolução nº 254, de 09 de setembro de 2020/CONSEA. 
No caso de discentes em discordância, solicita-se que elucidem suas razões, pois sendo essas devido à 
impossibilidade de acesso aos meios tecnológicos para acompanhamento das aulas/atividades 
remotas/online, a Coordenação do DAEC-RM informará as providências cabíveis quanto à inclusão 
digital desses discentes. 
Ressalta-se que após a elaboração do Plano Geral de Atividades Remotas do DAEC-RM, tendo por base 
os Planos de Atividades Remotas para os componentes curriculares previstos para o semestre 2020-2, os 
discentes serão requeridos a assinar eletronicamente, via usuário externo do SEI, termo de concordância 
com o referido Plano Geral. 

 
Rolim de Moura, 16/06/2021. 

 
 

Profa. Dra. Luciana Soares da Cruz  
 
  


