
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

1º Semestre - 2020 

Disciplina 

Código  Nome  

QA583 Métodos de Separação 

 

Turmas Horário Local 

A 5as feiras (08:00 h às 10:00 h) PB-01 

 

Docentes 
FABIO AUGUSTO (Sala A2-103B - faugusto@unicamp.br / +whatsapp 19-3521-3057) 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
* Avaliação feita através de duas provas escritas (P1 = 23 de abril e P2 = 25 de junho). 

     - Média de provas:    
     

 
  (P1 e P2: nota em cada prova) 

* Critérios de Aprovação – a média final MF do aluno deverá ser maior ou igual a 5,0 para aprovação: 

     - Se MP ≥ 5,0: MF = MP e o aluno está aprovado e dispensado do exame final. 

     - Se MP < 5,0: o aluno deve fazer o exame final. 

     - Se Exame ≥ 5,0: MF = 5,0 (independente da média de provas) e o aluno está aprovado 

     - Se Exame < 5,0: MF = Exame (independente da média de provas) e o aluno está reprovado. 

 

Calendário  
09-abr: Não haverá atividades (feriado) 

23-abr: PROVA 1 

11-jun: Não haverá atividades (feriado) 

25-jun: PROVA 2 

16-jul: Exame Final 
 

Outras informações relevantes 
- O gerenciamento da disciplina será feito através da área criada para esse fim no sistema Google 

Classroom (Sala de Aula) da Unicamp. Todos materiais de apoio serão depositados nessa área. 

- A comunicação com a turma será feita exclusivamente por correio eletrônico através do seu endereço 

de email institucional da Unicamp ( @g.unicamp.br ou @dac.unicamp.br ) 

- Atendimento extra-classe: A ser definido após consulta aos alunos matriculados na 1ª semana de 

aulas 

- Não há abono de faltas, exceto nos casos descritos no Cap. V, Seção X, art. 72 do Regimento Geral 

de Graduação da Unicamp (www.dac.unicamp.br/portal/graduacao/regimento-geral). 

- A frequência mínima para aprovação é de 75% das horas-aulas (presença mínima em 22,5 horas-

aula), independentemente do desempenho em provas e outras atividades.  

- Não haverá prova substitutiva em hipótese alguma. 

- Alunos que desejarem ver e discutir suas provas deverão agendar horário pelo email 

faugusto@unicamp.br no mesmo período reservado para atendimento extra-classe. O atendimento será 

individual e apenas na sala indicada. 
 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA  
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