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Planejamento da Disciplina 

SEMANA DATA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1ª  06 e 08 de ago NÃO HAVERÁ AULA – ajuste de matrícula 

2ª 13 e 15 de ago AULA 1 – Apresentação do cronograma e segurança química 

3ª 20 e 22 de ago AULA 2 – Vidrarias, equipamentos e técnicas básicas  

4ª 27 e 29 de ago AULA 3 – Representação e interpretação de dados experimentais  

5ª 03 e 05 de set AULA 4 – Soluções: preparo e diluição 

6ª 10 e 12 de set AULA 5 – Modelo atômico de Bohr 

7ª 17 e 19 de set NÃO HAVERÁ AULA – Semana da Engenharia 

8ª 24 e 26 de set Tira dúvidas – horário de aula 

9ª 01 e 03 de out 1º TVC (11/10 – 6ª feira de 12:15 h às 14 h) 

10ª 08 e 10 de out AULA 6 – Propriedades físicas das substâncias 

11ª 15 e 17 de out AULA 7 – Condutividade elétrica 

12ª 22 e 24 de out NÃO HAVERÁ AULA – Semana do ICE 

13ª 29 e 31 de out AULA 8 – Equilíbrio químico 

14ª 05 e 07 de nov AULA 9 – Ácidos e bases: pH e indicadores 

15ª 12 e 14 de nov AULA 10 - Eletroquímica 

16ª 19 e 21 de nov Tira dúvidas – horário de aula 

17ª 26 e 28 de nov 2º TVC (29/11 – 6ª feira de 12:15 h às 14 h) 

18ª 03 de dezembro PROVA – 2ª CHAMADA (03/12 - 3ª feira de 12:15 h às 14 h) 
 

 

 

1. Só será permitida a entrada do aluno no laboratório até 15 minutos do início da aula. 

2. É proibido o uso de celular durante a aula. 

3. O aluno sem jaleco e que não tiver com o roteiro da aula impresso fica impedido de assistir a aula. 

4. Esta disciplina terá as seguintes avaliações de aproveitamento: 

 1º TVC = 40 pontos       

 2º TVC = 40 pontos    

 Relatório = 20 pontos (4 relatórios  cujo conteúdo será definido pelo professor - cada um valendo 5 pontos).       

 2ª chamada: somente para os alunos que faltaram ao 1º TVC ou ao 2º TVC. Conteúdo a ser avaliado é o da 

avaliação na qual faltou. Não precisa de inscrição. É obrigatório apresentar atestado para ter direito a prova de            

2ª chamada. 

    5. Será reprovado o aluno que: 

 Por aproveitamento tiver média menor que 60 pontos; 

 Por assiduidade faltar a 03 dias de aula (>25% das atividades presenciais previstas). 

6. O conteúdo de cada aula será postado com a antecedência de uma semana no site do Departamento de Química. 

 

 

Informações adicionais 

Este planejamento, os roteiros das aulas,  as listas de exercícios e os locais das 

avaliações estão disponibilizados no link 

http://www.ufjf.br/quimica/disciplinasdep/apostilas-e-manuais/laboratorio-de-quimica/ 

Turmas disponíveis: 
(A) 3ª 08/10    (B)  3ª 10/12      (C)  3ª 14/16       (D)  3ª 16/18      (E)  3ª 19/21       (F)  3ª  21/23     (G)  5ª 19/21 

Coordenadora da disciplina: Profª Mônica 


