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Disciplina 

Código  Nome  

QF530 Introdução à química quântica e espectroscopia molecular 

 

Turmas Horário Local 

A Seg: 10/12 Remota (classroom) 

 Qua: 10/12 Remota (classroom) 

 

Docentes 
Diego Pereira dos Santos, santosdp@unicamp.br, Sala I-112 (lab. I-113) 

 

Disciplinas Teóricas – Plano de Ação IQ 1S/2021 
As disciplinas teóricas do 1S/2021, em virtude da pandemia de COVID-19 e da necessidade 
de manutenção de distanciamento social, serão conduzidas integralmente de forma remota 
e mediada por tecnologia, incluindo os processos avaliativos. Qualquer alteração na 
forma de condução da disciplina será informada com a devida antecedência. 

 

Forma de Condução das Aulas Remotas Mediadas por Tecnologia 
[   ] Aulas online síncronas (ao vivo) 
[ X ] Aulas Gravadas 
[   ] Aulas online ao vivo + disponibilização da gravação da aula 

Descrição: 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: Todas as segundas-feiras, entre 10 e 11 hrs, serão realizados atendimentos às 
dúvidas das aulas gravadas. Este atendimento será feito através da plataforma google meet. 
Além disso, será disponibilizado no classroom uma área para manifestação de dúvidas que 
serão respondidas pelo docente e PED. 

 

Plataforma Virtual que se pretende utilizar 
[ X ] Google Classroom + Google Meet  
[   ] Moodle 

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: A disciplina conta com duas provas (P1 e P2) que serão disponibilizadas via 
classroom e terão prazo de devolução de 48 horas na mesma plataforma. 
 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 



Descrição: Descrição: O aproveitamento dos alunos será computado em termos das 

médias aritméticas das provas: 
 
MF=(P1+P2)/2 
 
Caso MF<5, será necessária a realização de exame. Neste caso a nova média final (MF2) será 
calculada considerando a nota de exame (NE): 
 
MF2=(MF+NE)/2 
 
A aprovação na disciplina está condicionada a média final (MF ou MF2) maior ou igual a 5. 
 

 

 

Calendário – Disciplinas Teóricas 
Data Atividade 

10/05/2021 Primeira prova (P1) 

12/07/2021 Segunda prova (P2) 

21/07/2021 Exame 

  

  

 

01 a 03/04 – Não haverá atividades 
21/04 - Não haverá atividades 
01/05 - Não haverá atividades 
24/05 - Reunião de Avaliação de Curso – Não haverá atividades 
03 a 05/06 - Não haverá atividades 
09 e 10/07 - Não haverá atividades 
17/07 - Término das Aulas  
19 a 24/07 - Semana de Exames Finais  

 

Outras informações relevantes 
Exemplo: recomendações para trabalho, informações sobre avaliações substitutivas, caso 
sejam previstas, indicações de atividades extra-sala (importante quando a disciplina contém 
vetor O), etc. 
 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


