UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE QUÍMICA
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA

2 º Semestre 2022

Disciplina
Código
QF535
Turmas
A
A

Nome
Introdução à Química Quântica
Horário
Segunda-feira 21h às 23h
Quarta-feira 19h às 21h

Local
IQ06
IQ06

Docentes
Rogério Custodio, rogerct@unicamp.br, sala H-318

Forma de Condução/Organização da Disciplina e das Avaliações
Descrição: A disciplina será ministrada com aulas pelo docente com parte do histórico do
desenvolvimento das ideias que levaram a formulação da teoria quântica. A abordagem
deve privilegiar aspectos que possam ser compreendidos em nível secundário/colegial.
Temas específicos que complementem o desenvolvimento das aulas serão atribuídos aos
alunos na forma de seminários em grupo. Os seminários devem sempre contextualizar o
desenvolvimento das ideias e explorar o ambiente histórico em que foram desenvolvidos. A
organização dos grupos fica a critério dos próprios alunos. O docente deve indicar apenas o
número máximo de alunos por grupo. Os alunos apresentarão os temas em aula e serão
questionados sobre os mesmos, quando se dará uma discussão mais ampla sobre cada
tópico. Juntamente com a apresentação, deverá ser entregue um resumo de uma página
com os aspectos principais abordados nos seminários. O resumo do seminário deverá ser
entregue apenas pelo grupo que apresentou o seminário. Ao final do semestre será realizada
uma única prova sobre todo o conteúdo da disciplina.

Prazos de Entrega das Atividades e dos Resultados das Avaliações
Descrição: Os seminários dos grupos de alunos serão atribuídos na primeira semana de
aula. O resumo do seminário poderá ser entregue até uma semana após a apresentação. A
apresentação dos seminários deve ter duração de pelo menos 1h. As datas da apresentação
dos seminários serão estabelecidas, mas poderão sofrer algum adiamento dependendo do
desenvolvimento das aulas apresentadas pelo professor.

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)

1) Será realizada uma (1) prova no final do semestre letivo.
2) Todos os alunos apresentarão seminários em grupo, dependendo do número de
alunos matriculados. Os seminários receberão nota que comporão a média da
disciplina. Nos seminários deverão ser explorados aspectos históricos, didáticos e
conceituais contextualizando o tema a ser apresentado.
3) Súmulas dos temas a serem apresentados nos seminários devem ser
disponibilizados até uma semana após a apresentação. Este conteúdo será acessado
por todos os alunos da turma e disponibilizado pelo docente responsável.

A média M será determinada por: M = 0,5*P1 + 0,4*S1 + 0,1*R1, sendo P1 a nota da prova,
S1 a nota ou média simples do(s) seminário(s) e R1 a nota ou média simples do(s) resumo(s).
Média maior ou igual a cinco (5) o aluno está aprovado. Média menor do que cinco (5) o
aluno fará exame. A média final (MF), em caso de exame, será a média simples entre a
média atingida durante o semestre e a nota do exame (Ex), ou seja: MF = (M + Ex)/2. Média
final maior ou igual a cinco (5) o aluno está aprovado. Considerando que os seminários são
ministrados por grupos de alunos, a nota de cada seminário será atribuída ao grupo.

Forma de Atendimento Extra-Classe
Descrição: Disponibilidade de atendimento em qualquer horário por e-mail ou agendamento
de horário para esclarecimentos presencialmente ou online através do Google Classroom.
Não há restrição de horário de atendimento, exceto em caso em que houver sobreposição
de horário com outras atividades de caráter institucional do docente. Em resumo,
possibilidade de atendimento em quase qualquer horário ou dia da semana.

Calendário
Data
Atividade
03/10/2022
Seminário + discussão
05/10/2022
Seminário + discussão
10/10/2022
Seminário + discussão
17/10/2022
Seminário + discussão
19/10/2022
Seminário + discussão
24/10/2022
Seminário + discussão
10/11/2022
Seminário + discussão
17/11/2022
Seminário + discussão
22/11/2022
Seminário + discussão
24/11/2022
Seminário + discussão
29/11/2022
Seminário + discussão
01/12/2022
Seminário + discussão
06/12/2022
Prova
15/12/2022
Exame
A prova será ministrada no dia 06 de dezembro de 2021.
O exame será agendado para o dia 15 de dezembro de 2021.
A partir do dia 03/10 serão realizados seminários com duração mínima de uma hora por
alunos matriculados nas disciplinas, seguido por discussão e complementação do tópico
apresentado pelo professor. As datas planejadas para os seminários serão: 03/10, 05/10,
10/10, 17/10, 19/10, 24/10, 10/11, 17/11, 22/11, 24/11, 29/11 e 01/12/2021. Alunos que
tiverem impossibilidade de apresentação do seminário deverão substituir a apresentação por
um texto completo sobre os aspectos que seriam discutidos em sua apresentação.
22 a 27/08 - Semana da Química - não haverá aula para as disciplinas dos cursos 05/50.
07/09 - Feriado/Expediente Suspenso - Não haverá atividades
12/10 - Feriado/Expediente Suspenso - Não haverá atividades
18/10 - Avaliação e discussão de cursos - Não haverá aula
28 e 29/10 - Feriado/Expediente Suspenso - Não haverá atividades
02/11 - Feriado/Expediente Suspenso - Não haverá atividades
14 e 15/11 - Feriado/Expediente Suspenso - Não haverá atividades
08 a 10/12 - Feriado/Expediente Suspenso - Não haverá atividades
08 a 14/12 - Semana de Estudos
15 a 21/12 - Semana de Exames

Outras informações relevantes
O conteúdo da disciplina será divido em cinco partes de acordo com o programa vigente.
Todo material apresentado (slides, resumos dos seminários, programa da disciplina e outros
dados) será disponibilizado no Google à medida que o conteúdo for ministrado.
SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA

