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C/D Sexta: 8-12 LQ72 
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Docentes 

Italo Odone Mazali - mazali@unicamp.br - Sala D-251/Laboratório D-250 

Edvaldo Sabadini - sabadini@unicamp.br  - Sala B-135 

Leandro Wang Hantao - wang@unicamp.br - Sala: E-203/Laboratório A2-103 

Denize Cristina Favaro - favarodc@unicamp.br - Sala A5 - 105B 

Ronaldo Aloise Pilli - rapilli@unicamp.br - Sala D-353 

Anerise de Barros Riul (Pós-Doc)  

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
O critério de avaliação será composto por: 
- A1 = avaliação dos relatórios relativos aos experimentos realizados (peso 1) 
- A2 = avaliação do desempenho nos experimentos  considerando-se assiduidade, interesse, 
dedicação e liderança (peso 1) 
- A3 = seminários a serem apresentados sobre os experimentos ao final da disciplina (peso 1) 
Critério de aprovação:  
Aprovação sem exame final: (A1+A2+A3)/3 > ou = 5,0  
Aprovação com exame final : (A1+A2+A3)/3 <  5,0; para aprovação: {[(A1+A2+A3)/3] + Nota Exame 
final}/2 > ou = 5,0 

 

Calendário  
 A disciplina será oferecida em sistema de rodízio dos experimentos (projetos I – IV) sendo 
que em cada aula um grupo de aproximadamente 15 alunos estará envolvido com um 
determinado experimento.  
Aulas suspensas no dia 9/8 – Semana da Química e 4/10 – Avaliação de curso 
02/08 – apresentação da disciplina, objetivos pedagógicos, referências bibliográficas,  
calendário dos experimentos e critérios de avaliação 
16/8 – Planejamento experimental projeto Aromas e Fragrâncias 
23/8 – Execução experimental do projeto Aromas e Fragrâncias 
30/8- Avaliação do desempenho referente ao projeto Aromas e Fragrâncias  
6/9 - Planejamento experimental projeto Produção de Biodiesel 
13/9 - – Execução experimental do projeto Produção de Biodiesel 
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20/9 - Avaliação do desempenho referente ao projeto Produção de Biodiesel   
27/9 - Planejamento experimental projeto Nanoparticulas de Au/Ag  
11/10 - Execução experimental do projeto Nanoparticulas de Au/Ag  
18/10 - Avaliação do desempenho referente ao projeto Nanoparticulas de Au/Ag  
25/10 - Planejamento experimental projeto  Preparação e Formulação de Tintas  
01/11 - Execução experimental do projeto Preparação e Formulação de Tintas 
8/11 - Avaliação do desempenho referente ao projeto Preparação e Formulação de Tintas   
22/11 – Seminários sobre os projetos desenvolvidos. Avaliação final 
13/12 – Exame final  
 

 

Outras informações relevantes 
A disciplina será oferecida em sistema de rodízio dos experimentos que serão realizados por 
grupos aproximadamente 15 alunos. Cada experimento demandará 03 aulas experimentais 
que compõem um ciclo de experimentos. Cada docente estará encarregado de um 
experimento e acompanhará cada grupo de alunos desde a aula dedicada ao planejamento 
experimental, às aulas dedicadas à execução e análise e interpretação dos resultados. 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

  



 



 

 


