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Critérios de Avaliação e Aprovação 
Os alunos serão avaliados nos seguintes itens:  

a) Provas escritas 

 Cada aluno será avaliado por duas provas, cada uma delas versando sobre os 

experimentos, referentes a um dado tema, desenvolvidos nas seis semanas anteriores, 

conforme o calendário apresentado. As provas serão avaliadas com notas de 0 a 10.  

b) Relatórios  

 Os alunos serão divididos em grupos na primeira aula do curso, e estes devem 

permanecer até o fim do semestre. Cada grupo deve apresentar um relatório relativo a cada 

experimento. Os relatórios serão avaliados com notas de 0 a 10. 

 Os integrantes do grupo receberão a mesma nota estampada no relatório, salvo casos 

especiais a serem julgados pelo professor. O RELATÓRIO, DEVE, NECESSARIAMENTE, ser  

postado no google classroom até o início da aula seguinte. O relatório de um determinado 

experimento deve ser entregue no início da aula teórica da aula seguinte e não serão aceitos 

relatórios fora deste período. 

c) Testes realizados no início das aulas 



 No início de todas as aulas serão aplicados Testes com duração de, no máximo, 15 

minutos e versando sobre o material postado antecipadamente no google sala de aula e de 

leitura obrigatória, assim como, sobre o procedimento experimental, também disponibilizado 

no google sala de aula. Os testes serão avaliados com notas de 0 a 10. 

AVALIAÇÃO FINAL:  

 As notas obtidas pelo aluno nas provas, relatórios e testes serão ponderadas 

conforme descrito abaixo: 

Médias de Relatórios (MR): 

MR =  (Notas dos relatórios dos experimentos)  

        12 

Média dos Testes (MT): 

 

MT =  (Notas dos testes)  

                          12 

 

Média de provas (MP): 

MP =  (Notas de provas) 

      2 

CASO A: Se a média das provas MP  5,0  e  MR  5,0,   a média final de cada aluno será 

calculada pela fórmula: 

 

MFA  =  0,6 MP  +  0,3 MR + 0,1 MT 

Onde: MFA é a média final do Caso A. 

Se MFA 5,0  o aluno está aprovado por notas. Caso contrário o aluno está reprovado por  

notas. 

 

CASO B: Se MP < 5,0 e/ou MR < 5,0   o aluno deverá realizar um exame que envolverá 

conhecimentos sobre todos os experimentos desenvolvidos.  O exame resultará em uma nota 

NE (de 0 a 10). A média final para o caso B, MFB, será calculada como: 

MFB = (MP  +  NE)/2 



CASO B1: Se MFB < 5,0, o aluno estará reprovado com média final MFB 

CASO B2: Se MFB  5,0, o aluno estará aprovado por notas.  

Caso a média final MFB2 , calculada com participação das notas dos Relatórios Teste, de acordo 

com a expressão :  

MFB2 = (  MFA + NE)/2 

seja maior que MFB, o aluno estará aprovado por notas com a média final igual a MFB2. 

 

Calendário  
Os experimentos serão divididos em quatro blocos temáticos (com três semanas de 
experimentos cada), e os alunos se revezarão entre os blocos. 
 
Em todas as aulas haverá testes pré-laboratório realizados nas salas IQ-01, IQ-02, IQ-04 e IQ-
05.  
 
As provas P1, P2 e exame serão realizadas nos dias 25/04, 27/06 e 11/07, respectivamente. 

 

Outras informações relevantes 
 
 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 





 


