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Plano de Curso

Turma: DAE01175 - QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL (120h) -
Turma: 01 (2020.2)

Horário: 6M12  4T1234

Pré-Requisitos: Não possui

Ementa:

Caracterização da Natureza e do Papel Das Investigações
Experimentais em Química. Estudo de Medidas e de
Algarismos Significativos. Desenvolvimento de Habilidades
de Manuseio de Aparelhos Volumétricos, de Sistemas de
Filtração, de Sistemas de Destilação E de Processo
Químicos. Desenvolvimento Do Espírito de Observação
Analise E Interpretação de Fenômenos Químicos. Estudo
Experimental de Processos Químicos Elementares.

Matrícula Docente(s)
2245719 SHEILA BARRETO GUTERRES - 120h
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Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:

METODOLOGIA DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL - ERE:
 
1 ATIVIDADES
 
1.1 Modalidade das atividades: indicar como as atividades serão apresentadas aos discentes. Atividades
síncronas são realizadas on line em tempo real. As atividades assíncronas são desconectadas em tempo
e espaço.
70% Síncrona; 30% Assíncrona;
 
1.2 Tipos de atividades: indicar as atividades que serão realizadas no processo de ensino-aprendizagem
para a explicação e fixação dos conteúdos da ementa.
 (x) aula síncrona; (x) atividade assíncrona; (x) horário de atendimento aos alunos; ( ) participação em
fóruns de discussão on line; (x) Leitura de textos; (x) Vídeos; (x) Estudos dirigido; (x) Questionários; (x)
Seminários; (x) Avaliações escritas on line; ( ) atividade de fixação (exercícios de conteúdo ministrado); ( )
Preenchimento de formulário;
 
2 RECURSOS A SEREM UTILIZADOS
 
2.1 Ambiente virtual de aprendizagem: indicar o tipo de plataforma que será utilizada para fazer a gestão
acadêmica adotada para a substituição das aulas presenciais por meios digitais. é também o local onde
deve ser colocado todo o material digital disponível para o discente.
(x) Sala virtual (Moodle); ( ) Google classroom; ( ) SIGAA UNIR; ( ) outros ________.
 
2.2 Ferramentas de comunicação on line: indicar a ferramenta de comunicação on line que será adotada
para substituir as aulas presenciais. é a ferramenta que permitirá a comunicação síncrona com os
discentes.
(x) Google meet; (x) Whatsapp;
 
2.3 Conteúdos digitais disponibilizados: indicar o tipo de material a ser utilizado na disciplina. Pode ser
escolhida mais de uma opção.
( ) conteúdo digital disponibilizado pela UNIR; (x) conteúdo digital elaborado pelo professor de forma
independente; (x) conteúdo digital disponível na internet (vídeos, podcasts, textos, etc.);
 
2.4 Forma de apresentação das aulas: indicar como as aulas serão ministradas. Pode ser escolhida mais
de uma opção.
(x) aulas on line síncrona gravada, mas não disponibilizada; ( ) aula on line gravada e disponibilizada
posterioremente em vídeo; ( ) vídeo gravado anteriormente para apoio das aulas on line; ( ) aula gravada
em vídeo;
 
3 ESTRATéGIA DE ENSINO
 
As aulas sícronas serão realizadas em períodos de 40 minutos com 10 minutos de intervalo, com
atividades assíncronas posteriores para completar a carga horária.
1)      Quarta-feira – 240 minutos (160 min síncrona) (80 min assíncrona)
                                     4 tempos de 40 min com intervalo de 10 min entre cada tempo.
2)      Sexta-feira – 120 min (90 min síncrona) (30 min assíncrona)
                                   3 tempos de 30 min com 10 min de intervalo entre cada tempo.
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Procedimentos de Avaliação
da Aprendizagem:

PROCEDIMENTO DE AVALIAçãO DA APRENDIZAGEM
A avaliação será feita através de atividades individuais e em grupo relacionadas abaixo.
1)      Elaboração de um vídeo.
Atividade: elaborar um vídeo explicando a teoria das bandas e a importância do entendimento dessa
teoria para entender as propriedades químicas e físicas dos materiais.
Número de alunos: 3 – atividade em trios
Pontuação: 20% da nota final – 2 pontos
A didática, a explicação bem como o conteúdo contará com 60% da nota (1,2 pontos), a criatividade
contará com 25% da nota sendo atribuído (0,5 ponto), 15 % será devido a formatação e criatividade do
vídeo (0,3 pontos).
2)       Apresentação de Seminário.
Atividade: apresentação de um seminário sobre temas químicos relevantes para o curso de engenharia
elétrica.
Número de alunos: 2 –  atividade em duplas
Pontuação: 20% da nota final – 2 pontos
O domínio do conteúdo contará com 60% da nota (1,2 pontos), 20% será atribuído à didática e à
explicação (0,4 ponto), 10 % organização e exatidão dos slides/quadro (0,2 pontos).
Tópicos dos seminários:
1. Corrosão - eletroquímica - corrosão das placas para fazer a placa de circuito
2. Substâncias químicas isolantes elétricas - compostos usados em transformadores, processo de
isolamento elétrico e perda da capacidade de isolamento por decomposição ou impurezas no composto.
3. Estado sólido – estrutura da matéria e as propriedades físicas dos metais.
4 Pilhas e baterias - eletroquímica
5 Lâmpadas Halógenas
6 Energia Nuclear
7 Biogás
8 Materiais condutores elétricos
9 Energia de carros a hidrogênio
10 Processos de Combustão na indústria – usinas de geração de energia a partir de queima do lixo.
11. Supercondutores.
12. Semicondutores
13. Materiais utilizados na fabricação de componentes eletrônicos, propriedades químicas e físicas.
3)      1 Avaliação escrita
Atividade: questionário com 5 questões na sala virtual para ser respondido em tempo controlado.
Número de alunos: individual
Pontuação: 30% da nota final – 3 pontos
4)      1 Avaliação oral
Atividade: questionário oral, individual via google meet com 3 questões feitas diretamente pelo professor.
Número de alunos: individual
Pontuação: 30% da nota final – 3 pontos
 
IMPORTANTE
A avaliação repositiva substitui ou a avaliação escrita ou a avaliação oral, a que tiver menor nota.
Os discente que não assistirem as aulas síncronas via google meet farão 2 avaliações orais, com 5
questões cada, ao invés de 1 escrita e 1 oral.
 
A nota final será o somatório das notas das atividades.

Horário de Atendimento: Quarta-feira das 8 as 10 h

Cronograma de Aulas

Início Fim Descrição

23/06/2021 23/06/2021 Modelo atômico e tabela periódica.

25/06/2021 25/06/2021 Apresentação do laboratório Químico, boas práticas de laboratório e segurança no trabalho.

30/06/2021 30/06/2021 Modelo atômico e tabela periódica.

02/07/2021 02/07/2021 Coleta de dados, observação experimental

07/07/2021 07/07/2021 . Ligações químicas: ligação iônica, ligação covalente, geometria molecular, teoria do orbital
molecular e teoria de bandas dos sólidos.

09/07/2021 09/07/2021 . Ligações químicas: ligação iônica, ligação covalente, geometria molecular, teoria do orbital
molecular e teoria de bandas dos sólidos.

14/07/2021 14/07/2021 . Ligações químicas: ligação iônica, ligação covalente, geometria molecular, teoria do orbital
molecular e teoria de bandas dos sólidos.

16/07/2021 16/07/2021 Apresetação de material de laboratório.

21/07/2021 21/07/2021 Forças intermoleculares e Estruturas dos sólidos

23/07/2021 23/07/2021 Vidraria volumétrica: apresentação e uso adequado.

28/07/2021 28/07/2021 Funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos

30/07/2021 30/07/2021 Principais reações químicas

06/08/2021 06/08/2021 Experimento

11/08/2021 11/08/2021 Avaliação oral

13/08/2021 13/08/2021 Experimento

18/08/2021 18/08/2021 Reações Químicas: estequiometria, equilíbrio químico, termodinâmica e cinética química.

20/08/2021 20/08/2021 Experimento

25/08/2021 25/08/2021 Reações Químicas: estequiometria, equilíbrio químico, termodinâmica e cinética química.

27/08/2021 27/08/2021 Experimento

01/09/2021 01/09/2021 Reações Químicas: estequiometria, equilíbrio químico, termodinâmica e cinética química.
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03/09/2021 03/09/2021 Experimento

08/09/2021 08/09/2021 Soluções: cálculo de concentração.

10/09/2021 10/09/2021 Experimento

15/09/2021 15/09/2021 Soluções: cálculo de concentração.

17/09/2021 17/09/2021 Experimento

22/09/2021 22/09/2021 Soluções: cálculo de concentração.

24/09/2021 24/09/2021 Seminários

29/09/2021 29/09/2021 Eletroquímica e corrosão.

01/10/2021 01/10/2021 Eletroquímica e corrosão.

06/10/2021 06/10/2021 Eletroquímica e corrosão.

08/10/2021 08/10/2021 Avaliação escrita

13/10/2021 13/10/2021 Seminários

15/10/2021 15/10/2021 Repositiva

Avaliações

Data Hora Descrição

11/08/2021 14 1ª Avaliação

08/10/2021 8 2ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material Descrição

Livro Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente /  Peter Atkins, Loretta Jones ; tradução
técnica : Ricardo Bicca de Alencastro.
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