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1 º Semestre 2022 

Disciplina 

Código  Nome  

QG191 Química 

 

Turmas Horário Local 

Aulas Teóricas 
Turmas A/B/C/D 

Ter: 14h00-16h00 
Qui: 14h00-16h00 

CB06/CB10 
CB01/CB09 

Prática 
Turmas C/D 

Seg: 10h00-12h00  IQ01 

Prática 
Turmas A/B 

Qua: 08h00-10h00 CB09 

 

Docentes 
Gildo Girotto Júnior 
(Lab. I125, Sala E212, Ramal 13088) 
ggirotto@unicamp.br  
 
Paulo Cesar de Sousa Filho (Coord.) 
(Lab. I211, Sala I209, Ramal 13053) 
pcsfilho@unicamp.br 
 

PED B 
Leonardo José Duarte (l156213@dac.unicamp.br) 
Viviane Silva de Souza (v190989@dac.unicamp.br) 

 

 

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 
A disciplina envolverá 4 h semanais de aulas teóricas (conduzidas como aulas expositivas 

dialogadas ou na forma de outras metodologias ativas) e 2 h semanais de atividades práticas 
(demonstrações com discussão, estudos de caso ou resolução de exercícios). A disciplina 

contará com testes distribuídos ao longo do semestre, que compreenderão a 

resolução/entrega de um questionário simples relacionado à atividade prática daquela 
semana, além de dois trabalhos, cuja temática será apresentada e discutida com 

antecedência mínima de uma semana com relação à entrega. As provas e o exame 

consistirão em questões dissertativas e/ou de múltipla escolha a serem resolvidas em sala. 
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Prazos de Entrega das Atividades e dos Resultados das Avaliações 
Os testes deverão ser resolvidos/entregues em sala durante o horário das atividades 

práticas correspondentes. As notas dos testes estarão disponíveis em até 2 semanas após 
a entrega de cada atividade. Os trabalhos terão prazo de entrega de ao menos uma semana 

após a disponibilização das instruções; as notas dos trabalhos 1 e 2 serão disponibilizadas 

juntamente à nota das provas 1 e 2, respectivamente. As provas deverão ser resolvidas e 
entregues em sala, sendo aplicadas no horário das aulas teóricas. As notas das provas serão 

disponibilizadas em até 7 dias após a realização as avaliações. As notas do exame serão 

disponibilizadas entre os dias 26 e 27/07. 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Os critérios de avaliação compreendem as notas das Provas (P1, P2), trabalhos (T1, T2), 

atividades complementares/testes (A) e, eventualmente, o Exame (E). 
 

A média (M) será dada por 𝑀 =
𝑃1+𝑃2+0,5(𝑇1+𝑇2)+𝐴

4
, 

em que P1 e P2 são as notas das provas, T1 e T2 são as notas dos dois trabalhos e A é a 

média aritmética das atividades complementares [A=(a1+a2+...an)/n, 6≤n≤8], que 
consistirão em questões sobre as práticas apresentadas.  

 

Serão considerados aprovados os alunos que obtiverem nota final (Nf) maior ou igual a 5.  

A nota final será dada por:  
 (i) Nf = M, se M  5 

 (ii) Nf = (M+E)/2 se 2,5 < M < 5 

(Somente poderá realizar o exame o aluno que obtiver M  2,5 e que possuir frequência 

mínima de 75%). 

 

 

Forma de Atendimento Extra-Classe 
Haverá atendimento às dúvidas no próprio horário das aulas teóricas (terças-feiras/quintas-

feiras, 14h00-16h00) após a discussão dos conteúdos, bem como nos horários das aulas 
práticas. Além disso, haverá monitorias com os PEDs/PADs em horários a serem agendados 

com os estudantes ao início do semestre. Horários adicionais para a discussão de dúvidas 

com os docentes também serão agendados, caso necessário. 

 

  



Calendário 
Data Atividade 

14/03 -- Atividades práticas (turmas C/D)  

15/03 Aula 1 

16/03 Atividades práticas (turmas A/B) -- 

17/03 Aula 2 

21/03 -- Atividades práticas (turmas C/D) 

22/03 Aula 3  

23/03 Atividades práticas (turmas A/B) -- 

24/03 Aula 4 

28/03 -- Atividades práticas (turmas C/D) + 
Teste 1 

29/03 Aula 5 

30/03 Atividades práticas (turmas A/B) 
+ Teste 1 

-- 

31/03 Aula 6 

04/04 -- Atividades práticas (turmas C/D) 

05/04 Aula 7 

06/04 Atividades práticas (turmas A/B)  

07/04 Aula 8 

11/04 -- Atividades práticas (turmas C/D) + 
Teste 2 

12/04 Aula 9 

13/04 Atividades práticas (turmas A/B) + 
Teste 2 

-- 

14/04 Feriado 

18/04 -- Atividades práticas (turmas C/D) + 
Teste 3 

19/04 Aula 10 + Trabalho 1 (disponibilização) 

20/04 Atividades práticas (turmas A/B) + 
Teste 3 

-- 

21/04 Feriado 

25/04 -- Atividades práticas (turmas C/D)  

26/04 Aula 11 

27/04 Atividades práticas (turmas A/B)  -- 

28/04 Aula 12 + Trabalho 1 (entrega) 

02/05 -- Atividades práticas (turmas C/D)  
+ Teste 4 

03/05 Aula 13 

04/05 Atividades práticas (turmas A/B) + 
Teste 4 

-- 

05/05 Aula 14 

09/05 -- Atividades práticas (turmas C/D) 

10/05 Aula 15 

11/05 Atividades práticas (turmas A/B) -- 

12/05 Aula 16 

16/05 -- Não haverá atividades 

17/05 PROVA 1 

18/05 Não haverá atividades -- 

19/05 Aula 17 



Calendário (cont.) 

Data Atividade 

23/05 -- Atividades práticas (turmas C/D) 
+ Teste 5 

24/05 Não haverá atividades (Avaliação de Curso) 

25/05 Atividades práticas (turmas A/B) + 
Teste 5 

-- 

26/05 Aula 18 

30/05 -- Atividades práticas (turmas C/D) 

31/05 Aula 19 

01/06 Atividades práticas (turmas A/B) -- 

02/06 Aula 20  

06/06 -- Atividades práticas (turmas C/D) 
+ Teste 6 

07/06 Aula 21 

08/06 Atividades práticas (turmas A/B) 
+ Teste 6 

-- 

09/06 Aula 22  

13/06 -- Atividades práticas (turmas C/D) 

14/06 Aula 23 + Trabalho 2 (disponibilização) 

15/06 Atividades práticas (turmas A/B) -- 

16/06 Feriado 

20/06 -- Atividades práticas (turmas C/D) 
+ Teste 7 

21/06 Aula 24 

22/06 Atividades práticas (turmas A/B) 
+ Teste 7 

-- 

23/06 Aula 25 + Trabalho 2 (entrega) 

27/06 -- Atividades práticas (turmas C/D) 

28/06 Aula 26 

29/06 Atividades práticas (turmas A/B) -- 

30/06 Aula 27 

04/07  Atividades práticas (turmas C/D) 
+ Teste 8 

05/07 Aula 28 

06/07 Atividades práticas (turmas A/B)  
+ Teste 8 

 

07/07 Aula 29 

11/07  Atividades práticas (turmas C/D) 

12/07 Aula 30 

13/07 Atividades práticas (turmas A/B)  

14/07 PROVA 2 

18 a 21/07 Semana de estudos (não haverá atividades) 

26/07 EXAME 
Atividades conduzidas pelo Prof. Paulo Cesar (14/03 a 19/05).  

Atividades Conduzidas pelo Prof. Gildo (23/05 a 14/07). 

  



Outras informações relevantes 
(1) Art. 56 do Regimento Geral de Graduação: São condições para aprovação: II - nas 
disciplinas em que nota e frequência são adotadas como forma de avaliação – obter nota final 
igual ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero) e a frequência mínima estabelecida para a disciplina 
no Catálogo dos Cursos de Graduação; a frequência mínima de 75%. 
(2) Sobre o Abono de Faltas: os critérios do Abono de Faltas são definidos pelo artigo 72, do 
Regimento Geral de Graduação. 
(3) Quaisquer alterações no PDE, propostas pelo(a) Docente ou Discentes, no transcorrer do 
semestre, só poderão ser realizadas mediante a concordância do(a) Docente e Discentes, e 
autorização da Comissão de Graduação. 
 
Os capítulos dos livros da bibliografia fundamental recomendada também ficarão disponíveis 
integralmente por via eletrônica. Serão disponibilizados semanalmente os materiais de apoio 
relacionados aos tópicos a serem abordados na semana (ex.: slides da aula, textos 
complementares etc.). Serão também disponibilizadas as listas de exercício de acordo com a 
evolução do conteúdo ministrado (semanal ou quinzenalmente). 
No caso de impossibilidade de que o aluno realize uma das provas (sob circunstâncias 
estritamente especiais e justificadas, a serem comprovadas formalmente junto aos docentes), 
a nota do exame poderá ser computada como prova substitutiva à prova não realizada. 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 





 

 


