
Ao Colegiado dos Cursos de Química da UFPR  

 

Ref. Oferta de disciplina CQ042 – Química Ambiental, no regime remoto emergencial  

 

 

Prezada Coordenadora, 

 

Pela presente encaminho proposta de abertura de uma turma unificada da disciplina CQ042 

– Química Ambiental para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química (Diurno) e 

Licenciatura em Química (Noturno) no regime remoto emergencial, de 27 de julho a 14 de agosto 

de 2020, no segundo ciclo do período especial. 

 

Justificativa da Proposta: Devido à pandemia de COVID-19 e suspensão das atividades presenciais 

na UFPR, a disciplina será ofertada remotamente de acordo com a Resolução Nº 59/2020 – CEPE da 

Universidade Federal do Paraná. A disciplina CQ042 compreende 30 horas teóricas e será ofertada 

no regime remoto emergencial durante três semanas (três módulos) no período de 27 de julho a 14 

de agosto de 2020 de forma mista, com atividades assíncronas (8h) e síncronas (2h), semanais. 

  

Estrutura proposta:  O conteúdo programático da disciplina CQ042, conforme cronograma em 

anexo, será trabalhado por meio de atividades remotas, que constarão de 3 (três) módulos semanais 

de 10h cada (8h de atividades assíncronas e 2h síncronas) no período de 27 de julho a 14 de agosto 

de 2020. São previstas como atividades assíncronas: videoaulas remotas, listas de exercícios, textos 

de apoio etc. e como atividades síncronas: discussão e resolução de exercícios e as atividades 

avaliativas de cada módulo. As atividades síncronas ocorrerão todas as quartas-feiras das 19h às 

21h por meio da plataforma Microsoft Teams para discussão dos conteúdos abordados nas 

videoaulas remotas e resolução de exercícios. As aulas, vídeos e listas de exercícios de cada módulo 

serão disponibilizadas para os estudantes na mesma plataforma e do Youtube (em canal do 

docente), no início da semana (segunda-feira) e discutidas às quartas-feiras, de forma síncrona, de 

acordo com o cronograma que segue. 

 
Número de vagas: Pretende-se ofertar 50 vagas no total, sendo 30 para os cursos do diurno e 20 
para o curso noturno. 
  



 
Cronograma de atividades da Disciplina CQ042 

 
 

Semana CH atividade Conteúdo 

 
 

Módulo 1 
27-31/07 

 

2 Assíncrona Apresentação da disciplina. Visão geral sobre a química 
ambiental. 

2 Assíncrona Evolução da atmosfera terrestre 

2 Síncrona Discussão geral e dúvidas 

2 Assíncrona A química sobre nossas cabeças 

2 Assíncrona Atividade Avaliativa do módulo 1 

 
 

Módulo 2 
03-07/08 

 

2 Assíncrona Aspectos biogeoquímicos da hidrosfera  

2 Assíncrona As águas do planeta Terra 

2 Síncrona Discussão geral e dúvidas 

2 Assíncrona Tratamento de águas e esgoto 

2 Assíncrona Atividade Avaliativa módulo 2 

 
Módulo 3 
10-14/08 

 

2 Assíncrona Fluxo de matéria e energia no solo 

2 Assíncrona Tratamento e disposição do lixo urbano 

2 Síncrona Discussão geral e dúvidas 

2 Assíncrona Recursos minerais e biodiversidade 

2 Síncrona Atividade Avaliativa do módulo 3 

26/08  Síncrona Avaliação Final 
 

 

 


