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Critérios de Avaliação e Aprovação 
Serão ministradas três (3) provas com pesos 1 para a primeira prova (P1) e 2 para a segunda (P2) e 
terceira (P3) provas. A média M das três provas será dada por: M = (P1 + 2.P2 + 2.P3)/5. Média maior 
ou igual a cinco (5) o aluno está aprovado. Média 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 (Ex), 
ou seja: MF = (M + Ex)/2. Média final maior ou igual a cinco (5) o aluno está aprovado. 
Será dada prova substitutiva nos casos previstos no regimento. Esta prova será ministrada no final do 
semestre e conterá toda a matéria. 
Casos não previstos no regimento, poderão ser avaliados e eventualmente a nota do próprio exame 
poderá ser considerada como nota de prova substitutiva. 
 

 

Calendário  
A primeira prova será ministrada no dia 11 de abril, a segunda prova em 16 de maio e a 
terceira prova no dia 27 de junho. O exame será agendado em 11 de julho. 
A distribuição do conteúdo da matéria seguirá o conteúdo disponibilizado no site: 
http://ishtar.iqm.unicamp.br/qg108/. 

A matéria da primeira prova envolverá os conjuntos de slides de 1 a 4. A segunda prova 
deverá abordar os conjuntos de slides de 5 a 6. Finalmente, os conjuntos restantes serão 
abordados na terceira prova, ou seja, conjuntos de slides de 7 a 10. 

 

Outras informações relevantes 
O conteúdo da disciplina será divido em três partes. A primeira parte está relacionada com estrutura 
atômica e periodicidade. A segunda parte desenvolve o conceito de ligação covalente, estrutura de 
Lewis, polaridade molecular e temas relacionados. A terceira parte se concentra em forças 
intermoleculares, ligação iônica e aspectos termoquímicos e cinética química. 
Todo material apresentado (slides, exercícios, programa da disciplina e outros dados) é 
disponibilizado em site desenvolvido pelo docente e o conteúdo da disciplina é apresentado à medida 
que o conteúdo é ministrado. O site se encontra no link: http://ishtar.iqm.unicamp.br/qg108/. 
Periodicamente o conteúdo ministrado é reavaliado em função do programa da disciplina 
apresentando associações com informações recentes e compatíveis com os conceitos ministrados. 
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