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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
O programa da disciplina se divide em duas partes. A primeira delas envolve três tópicos
que permitirão o entendimento das propriedades de sólidos cuja origem está nos seus
defeitos cristalinos (Estruturas cristalinas simples; difração de raios-X; Defeitos em sólidos
e suas consequências; Propriedades Ópticas), já na segunda parte serão abordados a
origem das bandas e as propriedades que advém da sua presença nos sólidos (Ligação
química em sólidos, teoria de bandas; Propriedades de condução eletrônica; Propriedades
magnéticas).
As aulas serão expositivas e a apreensão do conteúdo da disciplina será avaliada
continuamente pela resolução de listas de exercícios. Essa atividade será auxiliada por
aulas de resolução de dúvidas nos horários dedicados a isso e conduzidas pelo PAD. A
docente não resolve dúvidas logo após a aula, portanto, as suas dúvidas que aparecem
durante a aula devem ser verbalizadas e resolvidas durante a aula, se você não o fez no
momento em que a dúvida apareceu, faça-o no início da aula seguinte.
Haverá um Fórum de Dúvidas no Moodle para registro de todas as dúvidas antes da aula
de resolução, usem esse espaço de forma que não se repitam questões durante as aulas.
As duas provas ocorrerão nas mesmas salas e horário das aulas. A presença é registrada,
portanto garanta que você faltou somente até 25% das aulas (7,5 h), Faltas serão
abonadas nos casos previstos no Art. 72 do Regimento Geral de Graduação.
As aulas, provas e exame começam às 21h nas quartas-feiras. Será permitido o ingresso
em sala durante as provas e exame àqueles alunos que chegarem até 15 min depois do
início das mesmas, e somente se ninguém houver terminado e saído. Após a saída de
um(a) aluno(a) ou os quinze minutos adicionais não será permitida a entrada na sala. O
uso de celulares está proibido em sala de aula, o aluno que fizer uso do celular será

convidado a se retirar. (Portaria Interna CID-IQ 013/2008). O uso de celular durante a
prova é penalizado com nota zero.

Prazos de Entrega das Atividades e dos Resultados das Avaliações
As listas de exercícios serão entregues ao longo do semestre, no início da aula indicada.
Provas e exame serão entregues no dia em que forem aplicados. Não haverá avaliações
virtuais, a não ser que sejamos obrigados.

Critérios de Avaliação e Aprovação
Serão feitas duas provas, dias 04/05 (3 primeiros itens do programa), e 22/06
(demais itens programa). Não haverá prova substitutiva. Se formos impedidos de realizar
uma prova, somente a avaliação válida e o exame serão contados para a nota. A média
das notas das listas de exercícios corresponderá a pontuação na média final. Caso existam
provas, a média final é calculada como (4,5P1+4,5P2+E)/10. Se M  7,0, você está
aprovado, se M < 7,0 (art. 57, item I do Regimento Geral de Graduação) você fará exame
no dia 27/07 às 21h, na mesma sala de aulas ou, caso não seja possível, em local a ser
divulgado. Não serão realizadas avaliações por meios virtuais a não ser que sejamos
obrigados. Não fará exame o aluno que tiver média inferior ou igual a 2,5 (art. 57, item II
do Regimento Geral da Graduação). A média final da disciplina será calculada como a
média aritmética entre a nota final antes do exame (caso exista) e a nota do exame,
médias finais Mf  5,0 ensejam aprovação na disciplina. Revisões de provas e exame
seguem o artigo 59 do Regimento Geral de Graduação. A presença é cobrada, portanto se
você faltou mais do que podia (25%, 7,5 h), já está reprovado por faltas e não será
permitido que você realize provas ou exame. Faltas serão abonadas nos casos previstos
no inciso V do Art. 72 do Regimento Geral de Graduação.

Forma de Atendimento Extra-Classe
O Sr. Marcelo, PAD da disciplina, estará disponível na sala de aula às 4as-feiras, das 18 às
19h para atender os alunos em suas dúvidas gerais e de listas de exercícios.

Calendário
Data
14/03
04/05
22/06
27/07

Atividade
Início das aulas do 1º período letivo de 2022
P1
P2
Exame
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