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Critérios de Avaliação e Aprovação 
Três provas escritas, todas com o mesmo peso; testes ao longo do semestre e exercícios no 

Moodle com metade do peso das provas (A). A = (MT + 0,5MM)/1,5, em que MT = média 

dos testes e MM = média dos exercícios do Moodle. 

MF = (P1 + P2 + P3 + 0,5A)/3,5 

MP ≥ 5,0  APROVADO 

MP < 5,0  EXAME 

A partir de MF e da nota do exame (E), a nota final será: 

NF = (MF + E) / 2 

NF ≥ 5,0  APROVADO 

NF < 5,0  REPROVADO 

Nota mínima em cada prova para NÃO fazer exame: 4,0 

Média mínima para fazer exame: 2,5 

Frequência mínima para fazer exame: 75% 

 

Calendário  
Datas das provas e exame: 

Prova 1 (P1) – 12 / setembro Prova 2 (P2) – 17 / outubro Prova 3 (P3) – 21 / novembro 

As datas dos testes serão definidas de véspera, em sala de aula. 

Exame (E) – 10 / dezembro  

As datas das provas e do exame poderão ser alteradas, se houver interesse dos alunos. 
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Outras informações relevantes 
Haverá exercícios semanais no Moodle, em horário a ser combinado com os alunos. A nota 
do Moodle será obtida em função do percentual de acertos. 
Observação importante: em caso de discrepância entre o conteúdo de um livro e aquilo que 

tiver sido visto em aula (incluindo o material disponibilizado no Moodle), vale o que foi 

ensinado/fornecido. 

NB: Não haverá aulas nos dias 6 e 8 de agosto (Semana de Química) 

É terminantemente proibido o uso de celular em sala de aula! 



 



 


