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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA

1 º Semestre 2022

Disciplina
Código Nome 
QF536 Química Quântica

Turma
s

Horário Local

A Seg: 08/10 
Qua: 08/10

IQ02
IQ02

Docentes
Colocar nome, e-mail e local para contato

Disciplinas do 1S/2022
A condução das disciplinas do 1S/2022 está normatizada pela GR 74/2021 que estabelece
em seu Art. 1o - As aulas teóricas e práticas do 1o semestre de 2022 serão presenciais,
sendo que as aulas teóricas deverão ser realizadas com até 100% da lotação estabelecida
da sala de aula, caso não haja restrições sanitárias e no  §1o do Art. 1o. - As condições
sanitárias  serão  orientadas  pelo  Comitê  Científico  de  Contingência  do  Coronavírus  da
Unicamp previamente ao começo do semestre.

Forma de Condução/Organização da Disciplina e das Avaliações
Descrição: Aulas expositivas e presenciais. Duas avaliações (P1 e P2), a primeira no final
do mês de Abril e a segunda no final do mês de período letivo. 

Prazos de Entrega das Atividades e dos Resultados das Avaliações
Descrição: Tão logo quanto possível após a realização das avaliações.

Critérios de Avaliação e Aprovação
Descrição detalhada do método para o cálculo da média parcial e da nota final 
(que combine a média parcial e nota do exame)

A média parcial será considerada média ponderada de P1 e P2, sendo que os pesos são 1 e
2, respetivamente. Média das provas igual ou maior que 5, aprovado. Média das provas
menor que 2,5, reprovado, e igual ou maior que 2,5 e menor que 5, exame. A nota final
será a média aritmética entre a média parcial e a nota no exame. Sendo essa igual ou
maior que 5, aluno aprovado. Caso contrário, reprovado.

Forma de Atendimento Extra-Classe
Descrição: Disponibilidade durante o expediente.



P1 = 27 de Abril
P2 = 12 de Julho
Exame = 25 de Julho

Outras informações relevantes
Nada a acrescentar.
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