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PLANO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 07/06 a 27/06/20 – ECE 2020 Complementação ao ECE 

Nome da disciplina:  BCL0307-15 - TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS  

Código da turma:    DA2BCL0307-15SBC 

 

Professor responsável: Márcia Aparecida da Silva Spinacé 

 

CRONOGRAMA DA PARTE PRÁTICA: 

 

SEMANA Conteúdo Atividade 

08-14/06 

Termodinâmica: 

Entalpia de reações 

Prática 4 - Entalpia de decomposição do H2O2:  

Disponibilização de apresentação dia 12/06 sobre o conteúdo com 

vídeo sobre a prática 4, texto sobre o conteúdo e questionário para 

resolução em grupo que deverá ser entregue até 26/06  

15-21/06 

Cinética Química:  

Lei de velocidade 

Pratica 5 – Velocidade das reações 

Disponibilização de apresentação dia 16/06 sobre o conteúdo com 

vídeo sobre a prática 5, texto sobre o conteúdo e questionário para 

resolução em grupo que deverá ser entregue até 26/06 

22-27/06 

Equilíbrio Químico: 

Princípio de Le 

Chatelier 

Pratica 6- Princípio de Le Chatelier / Avaliação Prática 

Disponibilização de apresentação dia 18/06 sobre o conteúdo com 

vídeo sobre a prática 6, texto sobre o conteúdo e questionário para 

resolução em grupo que deverá ser entregue até 26/06 

Prova prática individual 26/06 (deverá ser entregue 27/06). 

 

 

 METODOLOGIA (Parte Prática) 

Sobre as Aulas Práticas: As aulas serão oferecidas de forma assíncrona no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem SIGAA-UFABC (também podendo ser ofertada na plataforma TIDIA UFABC). A docente 

disponibilizará aulas com vídeo links, questionários sobre os experimentos, textos que auxiliem na explicação 

dos experimentos ou textos preparados para as aulas ou apresentações, dependendo da demanda e resposta dos 

discentes ao oferecimento da disciplina.  

 

 FREQUÊNCIA  

 

Será avaliada a frequência por meio da entrega do questionário que consta da apresentação aos discentes da 

parte prática. Os discentes terão até o dia 26/06/ 2020 para a realização e entrega do questionário respondido 

em grupo via e-mail. A atribuição de presença do discente naquela aula está vinculada a entrega dessa 

atividade.  

 

 ATENDIMENTO DA DOCENTE AOS ALUNOS (parte prática): Os atendimentos aos discentes para 

tirar dúvidas serão realizados em salas de chats como o portal do serviço de conferência web da RNP: 

https://conferenciaweb.rnp.br/, podendo também ser usadas outras plataformas como Zoom, Google meet e 

e-mail. 

https://conferenciaweb.rnp.br/

