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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

2º Semestre - 2019 

Disciplina 

Código  Nome  

QF535 Introdução à Química Quântica 

 

Turmas Horário Local 

A Segunda-feira 21h às 23h IQ01 

A Quarta-feira 19h às 21h IQ02 

 

Docentes 
Rogério Custodio, rogerct@unicamp.br, sala H-318 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
1) Será realizada uma (1) prova no final da disciplina.  
2) Todos os alunos apresentarão seminários individuais ou em grupo, dependendo do 

número de alunos matriculados. Os seminários receberão uma nota que comporão 
a média da disciplina. No seminário deverão ser explorados aspectos históricos, 
didáticos e conceituais contextualizando o tema a ser apresentado. 

3) Sumulas dos temas a serem apresentados nos seminários devem ser 
disponibilizados em site a ser acessado pelos alunos e disponibilizado pelo docente 
responsável. 

 
A média M será determinada por: M = 0,4*P1 + 0,4*S1 + 0,2*R1, sendo P1 a nota da prova, 
S1 a nota do seminário e R1 a nota do resumo.  
Média maior ou igual a cinco (5) o aluno está aprovado. Média menor do que cinco (5) o 
aluno fará exame. A média final (MF), neste caso, será a média simples entre a média 
atingida durante o semestre e a nota do exame (Ex), ou seja: MF = (M + Ex)/2. Média final 
maior ou igual a cinco (5) o aluno está aprovado. 
Será dada prova substitutiva nos casos previstos no regimento. Esta prova será ministrada 
no final do semestre e conterá toda a matéria. 
Casos não previstos no regimento, poderão ser avaliados e eventualmente a nota do próprio 
exame poderá ser considerada como nota de prova substitutiva. 

 

Calendário  
A prova será ministrada no dia 27 de novembro.  
O exame será agendado para o dia 09 de dezembro.  
A partir do dia 19/08 serão realizados seminários na primeira hora de aula todas as 
segundas-feiras por alunos matriculados nas disciplinas. As datas dos seminários serão: 
19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 30/09, 07/10, 14/10, 21/10, 04/11, 11/11, 18/11 e 
25/11. Os alunos escalados para os seminários serão definidos na aula anterior e o número 
de alunos para cada tema será dependente do número de matriculados. 

 

mailto:rogerct@unicamp.br


Outras informações relevantes 
O conteúdo da disciplina será divido em cinco partes de acordo com o programa da 
disciplina (https://www.iqm.unicamp.br/sites/default/files/QF535%20-
%20Introdução%20à%20Química%20Quântica%20%28alterações%20cat.%202019%29.pdf).  
Todo material apresentado (slides, resumos dos seminários, programa da disciplina e outros 
dados) será disponibilizado em site desenvolvido pelo docente à medida que o conteúdo for 
ministrado. O site será disponibilizado no link: http://ishtar.iqm.unicamp.br/qf535/. 
 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 
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