
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 
 

1º Semestre - 2019 

Disciplina 

Código  Nome  

QF-331 Físico-Química 

 

Turmas Horário Local 

A 3as (14-16h) e 5as (16-18 h) IQ-03/IQ-01 

 

Docentes 

Claudia Longo                               Sala B-136                             clalongo@unicamp.br 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
A verificação da aprendizagem será realizada através de 3 provas escritas, presenciais: P1, 
P2, P3 (este critério poderá ser alterado se houver necessidade). O estudante deverá 
apresentar sua carteira estudantil para realizar a prova. Em cada prova, com duração de até 
2 h, o conteúdo avaliado será acumulativo; a P3 versará sobre todo o programa.  

A média da nota das provas, MP, será estimada por                        MP = (P1 +2 P2 + 3 P3) / 6 

Condições para aprovação (desde que apresente a frequência mínima de 75 %):  

 Se MP ≥ 5,0  dispensado do exame e aprovado com a nota MP  

 Se MP < 2,5  reprovado (sem permissão para realizar o exame)   

 Se 2,5 ≤ MP < 5,0  poderá realizar exame 

O exame versará sobre todo o conteúdo do programa. A nota do exame (E) será considerada 
na média final por MF = (MP + E) / 2. Condição para aprovação: MF ≥ 5,0 

Abono de faltas; revisão de notas e exames: consulte o regimento da graduação, disponível 
em    https://www.dac.unicamp.br/portal/grad/regimento 

 

Calendário  
Aulas: 30 aulas (3as e 5as feiras) 

               exceto 21/Maio (avaliação de curso) e nos feriados (05/Mar; 18/Abr; 20/jun)  

Avaliações: 

16/Abril (3ª f): prova P1                 28/Maio (3ª f): prova P2                27/Junho (5ª f): prova P3  

11/Julho (5ª f): exame  

 

Outras informações relevantes 

Auxiliar Didático: Lucas Nascimento Trentin 

Plantão extra classe: 2 h/ semana (horário a combinar) 

Material de apoio: ensino aberto, https://www.ggte.unicamp.br/ea/ 

Importante: Não discutimos dúvidas sobre o programa por email;  

                        não atenderemos no dia (nem em véspera) de prova!  

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

  



 

 


