
  

 

COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

PLANO DE ENSINO 

Unidade Curricular: Química Geral  Período: Currículo: 2017 

Docentes: Hosane Aparecida Taroco e Eric Marsalha Garcia Unidade Acadêmica: 

Pré-requisito:  Co-requisito:  

C.H.Total: 54 C.H. Prática: 18 C. H. Teórica: 36 Grau: Bacharelado Ano: 2021 Semestre:2 

EMENTA 

Estrutura atômica. Noções de Mecânica Quântica. Configuração eletrônica. Números quânticos. Classificação 

periódica dos elementos. Propriedades periódicas. Ligações químicas. Forças intermoleculares. Polaridade e 

Solubilidade. Moléculas polares, apolares e anfifílicas. Geometria molecular e teorias de ligação. Funções inorgânicas. 

Tipos de reações químicas. Estequiometria da fórmula e da equação. Soluções: propriedades e tipos. Conceitos 

Ácido-Base e escala de pH. Equilíbrio Químico. Solução Tampão. 

OBJETIVOS 

Familiarizar o estudante com os fundamentos teórico-práticos da química geral, conduzindo-o ao estudo das funções 

inorgânicas, transformações químicas, relações estequiométricas e equilíbrio químico. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O conteúdo será distribuído em 14 semanas com atividades assíncronas e  síncronas, com carga horárias de\ acordo 

com o especificado a seguir totalizando 54 horas-aula no periódo Remoto Emergencial (13/09/2021 a 17/12/2021). 

Aulas Atividades 

1a Semana 

 

Atividade síncrona: 

- Aula incial, apresentação do plano de Ensino.  Estrutura Atômica  - Equivalência  = 2ha 

Atividade Assíncrona da semana:  

Aula gravada: Tabela períodica: número atômico, número de massa, isótopos, isóbasros e isótonos. - 

Equivalência = 2ha 

2a Semana 

 

Atividade síncrona: 

 - Configuração eletrônica, números quânticos. -Equivalência = 2ha 

Atividade Assícrona da semana 

. Aula gravada: propriedades periódicas  - Equivalência = 2ha 

3a Semana 

 

Atividade síncrona: 

-  Ligações covalentes, estrutura de lewis e geometria molecular. Ligações iônicas. Equivalência = 2 ha 

 Atividade Assícrona da semana: 

 – Aula gravada: Funções Inorgânicas.  Equivalência = 2ha 

4a Semana 

 

Atividade síncrona: 

 Atividade avaliativa 1 – dia 06/10/21- Equivalência = 2ha 

 Atividade assíncrona da semana: 

- Prática sobre reações químicas - Vídeo  – Equivalência = 3 ha 

 



  

5a Semana 

 

Atividades assíncronas da semana: 

- Atividade avaliativa 1 – dia 06/10/21 

Reações em soluções aquosas.  Equivalência = 2 ha 

- Aula gravada: Soluções, unidades de concentração. Equivalência  = 3 ha  

6a Semana 

 

Atividade síncrona: 

  - Primeira avaliação – dia 20/10/21- Equivalência 2 ha 

-  Atividade Assíncrona da semana: 

– Prática sobre preparo de soluções – vídeo - Equivalência  = 3 ha 

7a Semana 

 

Atividade síncrona 

-Estequiometria de fórmula - Equivalência 2 ha 

Atividade Assíncrona da semana:  

- Prática sobre soluções e pH – Vídeo - Equivalência  = 3 ha 

8a Semana 

 

-Atividade síncrona 

- Estequiometria de reações – Equivalência 2 ha 

Atividade Assíncrona da semana: 

 - Prática sobre estequiometria – Vídeo - Equivalência  = 3 ha 

9a Semana 

 

-Atividade síncrona 

- Equilíbrio Químico - Equivalência 2 ha 

Atividade Assíncrona da semana: 

--  Equilíbrio Químico – cálculos com constante de equilíbrio - Equivalência  = 2ha 

10a 

Semana 

 

Atividade síncrona 

Equilíbrio ácido-base - Equivalência 2 ha 

Atividade Assíncrona da semana: - Prática sobre equilíbrio químico. Vídeo- Equivalência 3ha 

11a 

Semana 

 

Atividade assíncrona: 

- Aula gravada: Produto de solubilidade – Equivalência – 2ha 

- Atividade avaliativa – A1- - Equivalência  2 ha 

12a 

Semana 

 

01/12 –Segunda avaliação - Equivalência 2 ha  

Atividade assincrona:  Exercícios produto de solubilidade 

13a 

Semana 
08/12 - Avaliação  Substitutiva - Equivalência = 2 ha 

14a 

Semana 
Fechamento do semestre –esclarecimento dúvida sobre notas  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A unidade curricular será ministrada com atividades assincronas (vídeos, listas de exercícios, atividades sobre as 

práticas) disponibilizadas no Portal Didático (www.campusvirtual.ufsj.edu.br) e atividades sincronas  utilizando  a 

plataforma/apliativo Google Meet  (https://meet.google.com/kgk-okxr-zqw). Serão disponibilizados materiais 

complementares para apoio aos estudos no portal didático. Pequenas modificações no plano de ensino poderão ocorrer 

como tema das aulas práticas (já que as mesmas requerem disponibilidade de material na época da execução), 



  

mudança de plataforma caso a adoada apresente alguma limitação até então não prevista ou mesmo troca de tema de 

aula síncrona com assincronas.  

As aulas síncronas serão ministradas semanalmente nas quartas feiras, conforme horário disponibilizado pela 

coordenação do curso. As atividades assincronas serão disponibilizadas semanalmente, no portal didático,  não tendo 

dia específico para elas.  

As provas deverão ser realizadas no período referente ao horário da aula, na data marcada no cronograma, não sendo 

disponibilizado tempo maior para sua execução. Além do conteúdo teórico das aulas síncornas e assincronas, o 

conteúdo das práticas também serão cobrados nas provas. 

Os vídeos referentes às aulas assincronas ficarão disponíveis por tempo determinado o qual será informado 

previamente pelo professor. 

As atividades avaliativas serão sobre os conteúdos dos vídeos das aulas práticas. 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Conforme Resolução N° 017 de 07 de julho de 2021: 

“(...) Art 11. O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas de modo 

assíncrono, e não pela presença durante as atividades síncronas. O discente que não entregar 75% (setenta e cinco 

por cento) daquelas atividades será reprovado por infrequência. 

§ 1º Será estabelecido, pelo responsável da UC, o prazo máximo para a entrega de cada atividade, considerando 

questões que podem resultar no atraso do processo de entrega e limitações impostas pelas condições sanitárias 

decorrentes da Pandemia provocada pela COVID-19. 

§ 2º As supracitadas atividades podem ser consideradas como avaliações. § 3º Para fins do registro de frequência, 

não deve ser considerado qualquer percentual mínimo de completude ou correção das atividades, considerando 

somente a entrega destas. 

Art 12. Os procedimentos avaliativos devem estar em conformidade com os limites e possibilidades de acesso às 

TDIC pelos discentes e docentes e as resoluções vigentes na UFSJ. (...)” 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÂO 

� Serão realizadas 02 provas de 40 pontos cada uma. As provas serão realizadas por meio do portal didático e 

serão feitas no horário da aula síncrona nas datas especificadas no cronograma 

� As atividade avaliativas A1 e A2 terão o valor de 10 pontos cada uma e será sobre os conteúdos dos vídeos de 

aulas práticas. 

� A nota final (NF) da unidade curricular compreenderá soma das avaliações:  

              NF = (P1+P2+A1+A2 ) 

A avaliação substitutiva compreenderá todo o conteúdo do período e substituirá a avaliação de menor nota. Estará apto a 

realizar a avaliação substitutiva, o aluno que não estiver reprovado por infrequência, ou seja, que tenha feito pelo menos 3

das 4 atividades avaliativas e tiver nota final (NF) maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor do que 6,0 (seis).  
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