
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

1º Semestre - 2019 

Disciplina 

Código  Nome  

QI542 Química Inorgânica Experimental II 

 

Turmas Horário Local 
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Docentes 
Wdeson P. Barros (coordenador) – sala A1-109 – wdeson@unicamp.br 
Ana Flávia Nogueira – sala B-137 – anafla@unicamp.br  

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
1 – Caderno de Laboratório: 
O caderno de laboratório deverá ser preparado com as informações relevantes ao experimento que 
será executado. O caderno deverá conter objetivo do experimento, reações envolvidas no processo e 
descrição ou fluxograma do procedimento experimental, incluindo reagentes e análises a serem 
feitas. Para cada experimento, o conteúdo do caderno poderá ter uma nota de até 2,0 pontos, que 
serão acrescentados na nota do respectivo relatório. 
2 – Relatórios: 
O relatório poderá ser feito em computador e deverá ser entregue na semana seguinte à realização 
de cada experimento. O relatório deverá conter: 
A) Resultados e discussões (6,0 pontos) 
B) Conclusões (1,0 ponto) 
C) Bibliografia (1,0 ponto) 
 
3 – Avaliação: 
Para cada um dos experimentos será atribuída uma nota (Ex) que consiste na soma da nota do 
relatório com a nota do caderno de laboratório do respectivo experimento, e a média de notas de 
experimentos ME de cada dupla será calculada através da média aritmética, ME = (E1 + E2 + E3 + ....+ 
E9)/9. As notas individuais de prova P1 e P2 para cada membro da dupla serão computadas para a 
média final. A média final MF será calculada pela expressão: 
MF = (0,3P1 + 0,3P2 + 0,4ME) 
Se MF ≥ 5,0 o aluno está aprovado* 
Se MF < 5,0 o aluno irá para exame e aprovação na disciplina será calculada através da média 
aritmética com MF, o que deverá dar um resultado igual ou superior a 5,0.  
 
*Observações importantes: 
Se ME menor que 5,0 o aluno irá diretamente para exame independente da média final (MF). 
Se a Média das Provas [(P1+P2)/2] for menor que 3,0 o aluno irá também diretamente para exame 
independente da média final (MF). 
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Calendário  
12/03/2019 – Apresentação do curso e distribuição de armários. 
30/04/2019 – Primeira prova. 
21/05/2019 – Não haverá aula (Avaliação de cursos). 
25/06/2019 – Segunda Prova. 
02/07/2019 – Semana de estudos. 
09/07/2019 – Feriado. 
16/07/2019 – Exame. 

 

Outras informações relevantes 
• Entrega de armários: 25/06/2019 após a segunda prova. 
• Data de resolução de pendências (reposição de vidrarias e outros): Até 16/07/2019. 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

  



 

 


