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Disciplina 

Código  Nome  

QF637 Introdução à Espectroscopia e à Termodinâmica Estatística 

 

Turmas Horário Local 

A Seg: 16-18; Qua: 08-10 Reuniões virtuais via Google Meet no 
horário especificado para a aula, 
conforme discutido em maiores 
detalhes abaixo. 

 

Docentes 
René Alfonso Nome Silva, nome@unicamp.br, Lab -130 

 

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) 
[   ] Aulas Gravadas 
[ X ] Aulas online ao vivo + disponibilização da gravação da aula 

Descrição: 

 

Forma de Atendimento às Dúvidas das Aulas Remotas 
Descrição: Atendimentos serão realizados por e-mail e pela Plataforma Virtual 

 

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

Outra (especificar):  

 

Forma de Condução das Avaliações e Prazos de Entrega 
Descrição: ver em “Critérios de Avaliação e Aprovação”  e “Outras informações relevantes” 
 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 

mailto:nome@unicamp.br


Descrição: Serão ministradas duas avaliações. A média M será dada pela média aritmética simples 
das avaliações. Médio maior ou igual a cinco (5) o aluno está aprovado. Médio menor do que cinco 
(5) o aluno fará exame. A média final (MF), neste caso, será a média simples entre a média das provas 
e a nota do exame (E), ou seja: MF = (M+E)/2. Média final maior ou igual a cinco (5) o aluno está 
aprovado. 
Será dada avaliação substitutiva nos casos previstos no regimento. Casos não previstos no regimento 
poderão ser avaliados individualmente. 

 

 

Calendário – Disciplinas Teóricas 
Data Atividade 

15/03 Início das aulas das disciplinas oferecidas no 1S 2021. 

24/05 Reunião de Avaliação de Curso – Não haverá atividades 

21/04 Não haverá atividades 

14/07 Término das Aulas 

21/07 Exame Final 

 
 

Outras informações relevantes 
Todo o material apresentado (slides, exercícios, programa da disciplina e outros dados) será 
disponibilizado no Google Sala de Aula. Periodicamente o conteúdo ministrado é reavaliado 
em função do programa da disciplina apresentando associações com informações recentes e 
compatíveis com os conceitos ministrados. 
 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


