
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

1º Semestre - 2019 

Disciplina 

Código  Nome  

QI-345 Química de Coordenação  

 

Turmas Horário Local 

A Segunda-Feira 19-21 hs IQ-04 

B Terça-Feira 14-16 hs IQ-04 

 

Docentes e Auxiliares 
Prof. Jackson Dirceu Megiatto Junior – jdmj@unicamp.br 
Luis Enrique Santa Cruz Huamaní (PED) - l161437@dac.unicamp.br  

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Nessa disciplina serão realizadas duas avaliações, A1 e A2. A nota final do curso será dada 

pela expressão: 
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 Se MF  5,0  aluno está Aprovado. 

 Se MF < 5,0  o aluno fará Exame; neste caso a média será dada pela expressão: 
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  e, assim: 

MFinal  5,0  o aluno será Aprovado. 

MFinal < 5,0  o aluno será Reprovado. 

 

Calendário  
Calendário seguido será o DAC, incluindo feriados, semanas de estudos e exame. As datas 
propostas para as avaliações descritas abaixo poderão ser alteradas a critério do Professor. 
No dia 21/05/2019, não haverá atividades devido a avaliação de curso pelos alunos.  
 

 

 

Avaliações – Datas Propostas 

Turmas 1º Avaliação 2º Avaliação Exame 

B 06/05/2019 as 19:00 hs 24/06/2019 as 19:00 hs 15/07/2019 as 19:00 hs 

A 07/05/2019 as 14:00 hs 25/06/2019 as 14:00 hs 16/07/2019 as 14:00 hs 
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Outras informações relevantes 
Freqüência: o aluno com freqüência inferior a 75% das aulas ministradas será considerado 

reprovado. O abono de faltas será considerado dentro do previsto no capítulo VI, seção X, 

artigo 72 do Manual do Aluno. 

 Celular, qualquer equipamento wireless e notebooks devem ser mantidos 

desligados durante todo o período de aula (Portaria Interna CID No. 013/2008) 

 Será tolerado atraso de no máximo 15 minutos. Ao aluno que chegar após esse 

horário não será permitido sua entrada em sala de aula. 

 Não haverá emissão de notas de prova e/ou exame por E-mail. As notas serão 

disponibilizadas eletronicamente via Moodle ou Google Scholar. 

 A ausência previamente avisada e justificada em alguma avaliação poderá, a critério 

do Professor, ser compensada com o Exame no final do curso. Não haverá provas 

substitutivas. 

 

SEGUEM ABAIXO, A EMENTA, O PROGRAMA E A BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA 



 


