
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

1º Semestre - 2019 

Disciplina 

Código  Nome  

QF331 Físico-Química 

 

Turmas Horário Local 

B QUA 19-21  e  SEX 21-23 IQ-03 

   

 

Docentes 
Adalberto B. M. S. Bassi, bassi@unicamp.br, sala H-322 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 

Não haverá segunda chamada para as provas de aproveitamento, 
independentemente do motivo para a falta e mesmo que, justificadamente, o 
aluno estivesse impossibilitado de comparecer. Assim sendo, o aluno faltante 
em prova de aproveitamento sempre ficará com nota zero. 
 
Para a aprovação é exigida, para aluno que obtenha média aritmética inferior 
a cinco nas duas provas de aproveitamento, a realização de exame. 
 
Para todo aluno que, no momento da distribuição das questões do exame, 
recebê-las, a nota do exame será sua nota final, independentemente de ter, 
ou não, obtido média igual ou superior a cinco nas duas provas de 
aproveitamento. 
 
Para o aluno que não comparecer ao exame ou, no momento da distribuição 
das questões do exame, não recebê-las, a média das duas provas de 
aproveitamento será a sua nota final. 
 
Independentemente de qual seja a nota final obtida pelo aluno, o aluno 
reprovado por faltas ficará com nota final igual a zero. 
 
Para aprovação é exigida nota final igual ou superior a cinco. 

 

Calendário  

A PRIMEIRA PROVA DE APROVEITAMENTO OCORRERÁ EM 26 DE 
ABRIL, SEXTA-FEIRA. 
 
A SEGUNDA PROVA DE APROVEITAMENTO OCORRERÁ EM 28 DE 
JUNHO, SEXTA-FEIRA. 

mailto:bassi@unicamp.br


O EXAME OCORRERÁ EM 1O DE JULHO, QUARTA-FEIRA. 
 

 

Outras informações relevantes 
Há o apoio de PED C, cuja finalidade será tirar dúvidas sobre a matéria da disciplina, em 
horários combinados com os alunos. Deverá ser efetuada reserva de sala para tais 
horários. Será pedido o apoio do PED C para a vigilância da turma durante a realização das 
provas de aproveitamento, se necessário. Não caberá ao PED C corrigir provas.  

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

  



 

 


