
Informações acerca da disciplina de Laboratório de Química – QUI 126, 

primeiro semestre de 2022 (2022.1). 

 

1. das Informações gerais  

Por intermédio desta disciplina os discentes compreenderão conceitos  

básicos e práticas referentes ao uso e práticas do Laboratório de Química. Serão  

17 turmas (de A a Q), com as informações apresentadas na Tabela 1.  

Tabela 1. Turmas, professor responsável e quantidade de alunos na disciplina 

de Laboratório de Química (2022.1). 

Turma Horário Professor Quantidade de 
alunos 

A Segunda (08:00-
10:00) 

Maribel 40 

B Segunda (10:00-
12:00) 

Charlane 42 

C Segunda (14:00-
16:00) 

Charlane 40 

D Segunda (16:00-
18:00) 

Eugênio 42 

E Segunda (19:00-
21:00) 

Bruno 40 

F Terça (08:00-10:00) Wagner 42 

G Terça (10:00-12:00) Charlane 40 

H Terça (14:00-16:00) Flávia 42 

I Terça (16:00-18:00) Flávia 42 

J Terça (19:00-21:00) Bruno 40 

K Terça (21:00-23:00) Bruno 42 

L Quarta (08:00-
10:00) 

Wagner 42 

M Quarta (10:00-
12:00) 

Mônica 42 

N Quarta (14:00-
16:00) 

Mônica 42 

O Quarta (16:00-
18:00) 

Flávia 42 

P Quarta (18:00-
20:00) 

Maribel 40 

Q Quinta (08:00-
10:00) 

Maurício 31 

 

 

 

 



2. dos experimentos. 

A Tabela 2 apresenta os experimentos a serem realizados ao longo da 

disciplina. 

Tabela 2. Experimentos da disciplina de Laboratório de Química. 

Número Nome do experimento 

1 Segurança em Laboratório 

2 Vidrarias, equipamentos e técnicas básicas de 
laboratório 

3 Representação e interpretação de resultados 
experimentais 

4 Estrutura eletrônica de átomos e moléculas 

5 Estequiometria 

6 Soluções: preparo e diluição 

7 Propriedades físicas das substâncias 

8 Condutividade elétrica 

9 Equilíbrio Químico 

10 Ácidos e bases: pH e indicadores 

 

3. do cronograma. 

Na Tabela 3  segue o cronograma da discplina, em conformidade com o 

calendário acadêmico da UFJF. 

Tabela 3. Cronograma da disciplina de Laboratório de Química (QUI 126) para 

o primeiro semestre letivo de 2022.  

Aula / observação Semana Conteúdo 

- 18 – 22 /04 Feriado 

1 25 – 29/04 Apresentação do 
ementário, do cronograma 

e segurança no 
laboratório. 

2 02 – 06/05 Vidrarias, equipamentos e 
técnicas básicas de 

laboratório 

3 09 – 13/05  
Representação e 
interpretação de 

resultados experimentais 

4 16 – 20/05 Estrutura eletrônica de 
átomos e moléculas 

5 23 – 27/05 Estequiometria 

Dúvidas 30/05 – 03/06 Esclarecimento de dúvidas 

TVC 1 11/06 (Sábado) Primeiro TVC 

- 13 – 17/06 Feriado 

6 20 – 24 /06 Soluções: preparo e 
diluição 



7 27/06 – 01/07 Propriedades físicas das 
substâncias 

8 04 - 08/07 Condutividade elétrica 

9 11 – 15/07 Equilíbrio químico 

10 18 – 22/07 Ácidos e bases: pH e 
indicadores 

Dúvidas 25 – 29/07 Esclarecimento de dúvidas 

TVC 2 06/08 (Sábado) Segundo TVC 

Segunda chamada 08 - 12/08 Segunda chamada 

Calendário 
acadêmico UFJF 

19/08 Último dia de aulas 
(calendário acadêmico) 

Calendário 
acadêmico UFJF 

23/08 Último dia para 
fechamento de notas 

 

Importante:  

- O discente que não comparecer em até quinze (15) minutos do início das 

aulas automaticamente será considerado ausente. Isso implica que não 

poderá realizar sequer o pós-teste caso o professor escolha pela realização 

do mesmo naquela aula em específico. 

- O discente deve estar devidamente trajado para as aulas práticas. Por 

exemplo, deve se utilizar de jaleco de algodão, sapatos fechados, calça e 

cabelo preso (veja aula 01). Quem estiver em desconformidade não poderá 

realizar as atividades.  

 

4. da avaliação 

A avaliação conterá os seguintes critérios pré-estabelecidos:   

- 1º TVC - 40 pontos (conteúdo das aulas 1 a 5); 

- 2º TVC - 40 pontos (conteúdo das aulas 6 a 10); 

- Pós-testes - 20 pontos: serão aplicados 4 pós-testes, em aulas aleatórias a 

serem definidas pelo professor da turma, valendo cada um 5 pontos. O Pós-

teste será aplicado nos últimos 15 minutos de aula, na qual conterá uma questão 

relacionada ao conteúdo abordado naquela aula. O aluno que perder o pós-

teste não tem direito a substituição desta avaliação, independentemente do 

motivo alegado.  

 

Provas de 2ª chamada – Para aqueles que perderam apenas uma prova, a 

avaliação de segunda chamada conterá o conteúdo relativo apenas à prova 

perdida. O discente que comprovar a ausência nos dois TVCs terá direito a uma 



avaliação acerca do conteúdo total da disciplina. A segunda chamada será 

realizada no próprio laboratório das aulas.  

Atenção: Para a realização da segunda chamada deverá ser apresentado um 

documento comprobatório da impossibilidade da presença no dia da prova 

(atestado médico, boletim de ocorrência, etc).  

Para maiores considerações acerca da segunda chamada, bem como seus 

direitos e deveres na instituição por favor leiam o Regimento Acadêmico da 

Graduação (RAG) acessando o link https://www2.ufjf.br/prograd/wp-

content/uploads/sites/21/2020/02/RAG-Regulamento-Acad%C3%AAmico-da-

Gradua%C3%A7%C3%A3o.pdf .  

5. do contato 

Para dúvidas concernentes às aulas, solicitação de segunda-chamada, envio de 

documentos comprobatórios de ausência em provas e  outros, por favor enviem 

e-mail diretamente para o professor de sua disciplina (Tabela 4).  

Só deverá ser enviado e-mail para o coordenador para tratar de assuntos dos 

quais o docente não conseguiu solucionar.  

Tabela 4. Endereços eletrônicos dos docentes da disciplina.   

Docente e-mail institucional 

Bruno Vilsinski (coordenador) bruno.vilsinski@ufjf.br  

Charlane Cimini charlane.cimini@ufjf.edu.br 

Flávia Cavalieri Machado flavia.machado@ufjf.edu.br 

José Eugênio  de Jesus Cardoso 

Graúdo 

eugenio.graudo@ufjf.edu.br 

Maribel Coromoto Navarro Acosta maribel.navarro@ufjf.edu.br 

Maurício Antônio Pereira da Silva mauricio.silva@ufjf.edu.br 

Mônica de Lourdes Araújo Silva monica.silva@ufjf.edu.br 

Wagner de Assis Alves  wagner.alves@ufjf.edu.br 
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