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Critérios de Avaliação e Aprovação 
Para avaliar o aproveitamento na disciplina serão consideradas as médias de notas das 2 
provas escritas (P1 e P2) e de notas de laboratório (Lm), que compreende a média de notas 
dos relatórios (R) referentes aos 11 experimentos e de notas dos possíveis testes (T) 
aplicados. 
 
Média das provas: PM = (P1 + P2)/2 
 
Média em “laboratório”: onde nT = número de testes aplicados: 
 
LM = (∑T + ∑R)/(nT + 11) 
 
A média final será calculada por: Média = 0,70xPM + 0,3xLM 
 
Se PM ≥ 5,0 e LM ≥ 5,0 e Média ≥ 5,0: aluno aprovado e Nota final = Média. 
Se PM < 5,0 ou LM < 5,0: o aluno deve fazer o exame (mesmo se Média ≥ 5,0). 
 
No caso de Exame: Nota Final = 0,2xLM + 0,4xPM + 0,4xExame 
 
Se Nota final > 5,0 aprovado  
Se Nota final < 5,0 reprovado 
 

 

Calendário  
Prova 1: 03/10/19 (IQ06 – 19:00-21:00) 
Prova 2: 21/11/19 (IQ06 – 19:00-21:00) 
Exame: 12/12/19 (IQ06 – 19:00-21:00) 

 



Outras informações relevantes 
Relatórios: após a realização dos experimentos, cada grupo deverá elaborar um relatório. O 
relatório dever ser entregue no início da aula seguinte. Os relatórios serão corrigidos e 
avaliados (com nota de 0 a 10,0). 
 
Testes: no início da discussão ou ao final de cada experimento poderá ser realizado um 
teste escrito sobre os conceitos envolvidos ou sobre as técnicas que serão utilizadas no 
experimento. Os testes serão avaliados com notas de 0 a 10,0. 
 
Provas: haverá 2 provas escritas individuais sobre os experimentos e assuntos relacionados. 
Cada prova receberá uma nota (de 0 a 10,0). 
 
Obs.: No dia 08/08/19 não haverá aula devido à Semana da Química 
Obs.: As aulas terão início no dia 15/08/19 
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