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Docentes 
Juan Carlos Tenorio. E-mai: juandetenorio@yahoo.com. Local para contato: Bloco I, Lab: 
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Critérios de Avaliação e Aprovação 
1- Prova final escrita 

Será realizada uma prova escrita presencial final Pf.  
A prova terá um peso de 65% do total da nota. 
 

2- Seminários  
Realização de seminários por grupos de no máximo 4 integrantes. Os seminários correspondem à 
apresentação de um trabalho de pesquisa sobre uma molécula particular indicada pelo professor. 
Serão fornecidos conjuntos de dados experimentais, onde cada grupo fará um trabalho rotineiro de 
cristalografia: solução, refinamento estrutural e discussão sobre os aspectos cristaloquímicos de cada 
uma das estruturas. Cada seminário deverá ser de no máximo 20 minutos de arguição com 10 minutos 
de perguntas.  
 O seminário corresponde ao 35% do total da nota 
 
A nota final NF do curso será estabelecida: NF = (Pf*0.65 + N(seminário)*0.35) 
 
Será considerado Aprovado o aluno que tiver NF maior ou igual a 5,0. 
 
*Se a NF for menor de 5 será considerado para Exame.  
*Se a nota da Pf for menor que 3,0. Será considerado para Exame. 
Em ambos casos a NF do curso será a do Exame. 

 

Calendário  
01/07 (Não haverá aula) 
08/07 (Semana da Química) 
17/10 (Optativo semana da iniciação cientifica) 
21/11 e 28/11 (Seminários) 
5/12 (Prova final) 
12/12 (Exame) 

 

mailto:juandetenorio@yahoo.com


Outras informações relevantes 
Não haverá prova substitutiva, a não ser por casos considerados dentro do regimento 
acadêmico.  
Havendo a disponibilidade do equipamento de difração de raios X em monocristais instalado 
no Instituto de Química, e caso haja a aprovação do professor responsável pelo 
equipamento, será contemplada uma visita no Lab. de difração de raios X, para a realização 
de um experimento, que será realizado pelo professor ministrante do curso. 
Durante algumas aulas serão realizados tutoriais dos softwares mais utilizados para a 
construção e interpretação dos dados e dos modelos estruturais. Será necessário o uso de 
laptops individuais.  
 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

  





 


