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Critérios de Avaliação e Aprovação 

A avaliação constará de duas provas escritas (P1 e P2) a serem realizadas nos dias 07/10 e 
25/11 (10 – 12 h) e de n exercícios (EX) a serem respondidos via Google Classroom.  
A nota final (NF) será calculada através da seguinte fórmula: 

𝑁𝐹 = ((𝑃1 + 𝑃2)/2) ∗ 0,75 + (
∑𝑛1 𝐸𝑋

𝑛
) ∗ 0,25) 

NF ≥ 5 Aprovado; NF < 5  → Exame 

O exame será realizado no dia 09/12 (10-12 h) 

A média final (MF) será calculada por: 

MF = (NF + Nota do exame)/2  MF≥ 5 Aprovado ;  MF< 5  → Reprovado 

 

      

Calendário  
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Data Aula Conteúdo 

05/08 1 Semana da Química 

12/08 2 Apresentação da disciplina/ Atmosfera primitiva 

19/08 3 Reações de interesse na atmosfera e poluição atmosférica 

26/08 4 Reações de interesse na atmosfera e poluição atmosférica 

02/09 5 Reações de interesse na atmosfera e poluição atmosférica 

09/09  Não haverá aula de QA815 

16/09 6 Ciclos biogeoquímicos 

23/09 7 Ciclos biogeoquímicos 

30/09 8 Ciclos biogeoquímicos 

07/10 9 PROVA 1 

14/10 10 Recursos hídricos, preservação, tratamento de efluentes 

21/10 11 Recursos hídricos, preservação, tratamento de efluentes 

28/10  Feriado 

04/11 12 Recursos hídricos, preservação, tratamento de efluentes 

11/11 13 Química, contaminação e remediação de solos 

18/11 14 Química, contaminação e remediação de solos 

25/11 15 PROVA 2 

02/12  Semana de estudo 

09/12  EXAME 

 

      

      

 

      

 

      

 

 

 



Outras informações relevantes 

      O aluno deve estar ciente que o número de horas aula da disciplina de QA-815 não 

permite um aprofundamento dos temas abordados. A bibliografia fornecida constitui, 

portanto, um complemento imprescindível da disciplina e deve ser consultada 

regularmente para assegurar o aprofundamento dos temas e conceitos abordados durante 

as aulas e uma plena assimilação dos mesmos.  

A data de qualquer prova só poderá ser alterada no primeiro dia de aula (12/08) se houver a 

concordância do docente e da maioria dos alunos presentes ou, posteriormente se houver a 

concordância do docente e de todos os alunos, comprovada pela apresentação de uma lista 

contendo o RA, nome e assinatura, de cada aluno matriculado na disciplina.  Não haverá prova 

substitutiva. 

 

 

 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 



 


