
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

1 º Semestre 2021 

Disciplina 

Código  Nome  

QF536 Química Quântica 

 

Turmas Horário Local 

A Segunda-feira, 8h às 10h Remoto 

A Quarta-feira, 8h às 10h Remoto 

 

Docentes 
Rogério Custodio, rogerct@unicamp.br e Sala H318. 

 

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 
[X] Aulas online síncronas (ao vivo) 
[   ] Aulas Gravadas 

[   ] Aulas online ao vivo + disponibilização da gravação da aula 

Descrição: 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: Disponibilidade por e-mail ou via Google Meet em tempo integral para dúvidas 
sobre conteúdo ministrado nas aulas e/ou exercícios 

 

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

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: Qualquer avaliação terá um prazo de 24 horas para ser devolvido pelos alunos. 
A prova sobre todo o conteúdo da disciplina corresponderá a 50% da média. A média de 
testes periódicos corresponderão a 50% da média.  
 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 



1) Descrição: Será realizada uma (1) prova sobre todo o conteúdo da disciplina no final 
do semestre. Esta prova corresponderá a 50% da média. 

2) Também serão aplicados quatro (4) testes periodicamente contendo exercícios ou 
perguntas sobre o conteúdo previamente apresentado ou a ser estudado pelos 
alunos. 

 
A média M será determinada por: M = (P1 + MTest)/2, sendo P1 a nota da prova e MTest a 
média simples das notas dos testes.  
Média M maior ou igual a cinco (5), o aluno está aprovado. Média menor do que cinco (5), o 
aluno fará exame. A média final (MF) em caso de exame será a média simples entre a média 
M atingida durante o semestre e a nota do exame (Ex), ou seja: MF = (M + Ex)/2. Média final 
MF maior ou igual a cinco (5), o aluno está aprovado. 
Será dada prova ou teste substitutivo nos casos previstos no regimento. Casos não previstos 
no regimento, poderão ser avaliados e eventualmente a nota do próprio exame poderá ser 
considerada como nota de prova ou teste substitutivo de uma das atividades. 

 

 

Calendário – Disciplinas Teóricas 
Data Atividade 

05/04/2021 1º teste 

28/04/2021 2º teste 

19/05/2021 3º teste 

21/06/2021 4º teste 

07/07/2021 Prova 

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 
Os testes serão aplicados após o horário das aulas em que foram marcados e sua entrega 
terá um prazo de 24 horas, não interferindo com o horário de aula. 
Todo material apresentado durante as aulas (slides, anotações de aula pelo docente, 
programa da disciplina e outros dados) será disponibilizado no Google Classroom. 
 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 

 

 



 

 



 

 

 


