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Critérios de Avaliação e Aprovação 
Duas provas escritas e um relatório para cada experimento realizado. Antes de cada aula será 
realizado um teste versando sobre o experimento a ser realizado. 
Portanto, cada aluno terá uma média de provas (MP), de relatórios (MR) e de testes (MT), calculada 
como a média aritmética de cada instrumento de avaliação. 
Se, ao final do curso, a MP e MR forem maiores ou iguais a 5,0, o aluno estará aprovado e sua média 
final será a média ponderada da MP, MR e MT, com peso de 60%, 30% e 10%, respectivamente. 
Alunos que não satisfizerem a condição acima, precisarão fazer exame que versará sobre todos os 
experimentos e conteúdo do curso, ao qual será atribuída uma nota NE. 
A média final deste aluno será a média entre MP e NE, devendo ser maior ou igual a 5,0 para 
aprovação. 

 

Calendário  
Apresentação da disciplina, realização de experimentos distribuídos entre a Planta Piloto, 
Planta de Processamento de Polímeros e Laboratório LQ 08 e 09, indicados na apostila do 
curso (a ser distribuída na primeira aula) conforme a distribuição dos grupos. 
Apresentação e atividade sobre Patentes – realizadas na sala de aula, iniciando às 19h. 
Não haverá aulas nos seguintes dias: 
9 de Agosto (Semana da Química do IQ-UNICAMP) 
4 de Outubro (Avaliação dos Cursos – UNICAMP) 
Avaliações: 
1ª Prova – Dia 27 de setembro 
2ª Prova – Dia 29 de novembro 
Exame – Dia 13 de dezembro 
(todas realizadas na sala de aula, iniciando às 19h) 

 

Outras informações relevantes 
Nas atividades em laboratório e na atividade sobre patentes os alunos trabalharão em 
grupos, distribuídos na primeira aula (apresentação da disciplina). 
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No tópico sobre patentes, a avaliação (equivalente ao relatório da atividade) compreenderá 
também uma apresentação oral de cada grupo. 
As avaliações escritas (1ª, 2ª provas e exame) são individuais. 
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