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Forma de Condução/Organização da Disciplina e das Avaliações 

Os objetivos desta disciplina incluem discutir os princípios das interações entre a luz e a 

matéria e suas aplicações em conversão de energia solar.  

A condução da disciplina consiste de aulas teóricas, 3 seminários proferidos por professores 
e pesquisadores convidados e inclui também atividades orientadas para que os estudantes 

elaborem um manuscrito e apresentem um seminário. 

 

Prazos de Entrega das Atividades e dos Resultados das Avaliações 

O aproveitamento na disciplina será avaliado através de prova escrita, um manuscrito e 
participação em um seminário, em grupo*. 

*os grupos serão definidos até o 2º dia de aula e mantidos até o final do semestre 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 

Para avaliação do aproveitamento, a média (M) inclui a contribuição da nota de uma prova 
individual (P) e a nota de atividades realizadas em grupo, que incluem um manuscrito (Ma) e 
um seminário (Se):  

 M = 0,4 P + 0,3 Ma + 0,3 Se             Critério de aprovação: M  5,0.  

Se M < 5,0, haverá oferecimento de exame* (E, individual).  

Para realizar o exame, o estudante deverá apresentar frequência mínima nas aulas de 75 %. 
A nota final (NF) será estimada por  

 NF = 0,5 M + 0,5 E.                                               Critério de aprovação: NF  5,0.  

* Se o estudante não puder realizar a prova devido à Covid (devidamente comprovado), será 
oferecida uma  prova substitutiva. Se o estudante não puder realizar a prova por motivo de força 
maior (devidamente comprovado), poderá realizar o exame em substituição à prova.. 

Forma de Atendimento Extra-Classe 

O atendimento extraclasse poderá ser realizado em plantão para atendimento logo antes da 
aula ou em horário a combinar com os estudantes. 



Calendário 

Data Atividade 

17/Agosto 1.Apresentação da disciplina. Espectroscopia resolvida no tempo 

24/Agosto 2.Semana da Química: recomendamos que todos participem!  

31/Agosto 3.Espectroscopia de moléculas/partículas individuais e ultrarrápida 

14/Setembro 4.Teoria de Marcus de transferência de elétron 

21/Setembro 5.Transferência de próton e PCET 

28/Setembro 6.Transferência de energia. Fotossíntese 

05/Outubro 7.Semicondutores (band gap, portadores de carga, tipo-n e tipo-p) 

19/Outubro 8.Interface semicondutor|eletrólito sob irradiação  & processos de 
transferência de carga 

26/Outubro 9.Semicondutores & conversão de energia solar  

09/Novembro 10. Seminário “Solar-H2: desafios e perspectivas” – Prof. Flavio Leandro 
de Souza (LNNANO, CNPEM, UFABC)  

16/Novembro 11. Seminário “Células solares: desafios e perspectivas” – Dra. Jilian Nei 
de Freitas (CTI Renato Archer) 

23/Novembro 12. Seminários “Conversão de CO2 a produtos com maior valor 
agregado: desafios e perspectivas” – Dr. Miguel T. Galante (Braskem) 

30/Novembro 13. Seminários (estudantes) sobre  conversão de energia solar  

07/Dezembro 14. Seminários (estudantes) sobre  conversão de energia solar  

21/Dezembro 15. Exame  

Art. 58 do Regimento Geral de Graduação: O Exame deverá ser realizado no período previsto pelo Calendário 
Escolar e deverá estar agendado para o mesmo dia da semana e horário em que são ministradas as aulas da 

disciplina, exceto na ocorrência de feriado ou ponto facultativo. 

22 a 27/08 - Semana da Química - não haverá aula para as disciplinas dos cursos 05/50. 

07/09 ; 12/10;  02/11  Feriados/Expedientes Suspensos - Não haverá atividades 

08 a 14/12 - Semana de Estudos  15 a 21/12 - Semana de Exames 

 

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) De acordo com a Deliberação CG 2022/01 sobre PROVA SUBSTITUTIVA EM CASO DE 
FALTA JUSTIFICADA POR COVID-19, se o(a) estudante comprovar que a ausência foi motivada 
por suspeita ou contágio por COVID-19, o(a) estudante terá direito a reposição da atividade 
avaliativa, em data a ser combinada com o docente responsável.  
(4) 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. 
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