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Turmas Horário Local 

Todas as 
turmas 

Diversos horários no período diurno e 
noturno discriminados na página da 
Graduação no site do IQ/UNICAMP. 

Aulas Práticas nos Laboratórios de 
Ensino do IQ/UNICAMP.  
Aulas teóricas em salas destinadas 
para cada turma conforme 
discriminadas na página da Graduação 
no site do IQ/UNICAMP. 

   

 

Docentes 
Prof. Celso Aparecido Bertran (coordenador) - sala I-124 - e-mail: bertran@iqm.unicamp.br  

Gildo Girotto Júnior - sala E212 - e-mail: ggirotto@unicamp.br 

Cassiana Carolina Montagner Raimundo - sala I-153 – e-mail: ccmonta@unicamp.br 

Ronaldo Aloise Pilli - sala D-353 - e-mail: rapilli@unicamp.br 

Vitor Hugo Menezes da Silva (Pós-Doc) - e-mail: vhugomenezes@gmail.com 
 

 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Quatro provas distribuídas ao longo do semestre para permitir melhor acompanhamento do 
aprendizado dos alunos. 
12 relatórios aos quais serão atribuídos 12 notas, correspondentes aos 12 experimentos realizados 
durante o semestre.  

 
Critérios de avaliação. 
 
 Mp =  Média aritmética das quatro notas de prova 
 Mr = Média aritmética das 12 notas correspondentes aos 12 relatórios 
realizados durante o semestre no horário determinado para a parte 
experimental da disciplina. 
 
Mf1 = (0,6.Mp + 0,4Mr) 
Mf1 maior ou igual a 5,0 aluno aprovado por notas. 
   
Caso Mr for menor que 5,0  
 Mf1 = Mp 
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Para Mf1 menor que 5,0 o aluno deverá realizar o exame. 
 
MF2 = (Mf1 + Nota de exame)/2 
 
Se MF2 maior ou igual a 5,0 aluno aprovado por notas 
Se MF2 menor que 5,0 aluno reprovado por notas. 
 
 

 

Calendário  
Os dias da semana e horários de todas as turmas estão descritos na página da Graduação do 
IQ/UNICAMP  

Datas das Provas: 
Turmas C/D = 10/4, 08/05, 05/06 e 26/06, exame 10/07 
Turmas A/B= 12/4. 10/05, 07/06 e 28/6, Exame 11/07 
 
 
 

 

Outras informações relevantes 
Os conceitos ministrados nas aulas práticas serão avaliados através de relatórios semanais e 
farão parte das provas aplicadas durante o semestre letivo. 
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