
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 INSTITUTO DE QUÍMICA  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE DISCIPLINA 

 

1º Semestre - 2020 

Disciplina 

Código  Nome  

QG005 Química e Mercado e Trabalho 

 

Turmas Horário Local 

A 14:00 as 15:00 h IQ-01 

   

 

ITALO ODONE MAZALI (COORD) – mazali@unicamp.br – D-251 
ALESSANDRA SUSSULINI – aless13@unicamp.br – E-208 
CAIO COSTA OLIVEIRA – caio.oliveira@unicamp.br – I-209 
PEDRO PAULO CORBI – ppcorbi@unicamp.br – I-104 
RENE ALFONSO NOME SILVA – nome@unicamp.br – I-132 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Nesta disciplina não há provas, sendo a aprovação condicionada à frequência mínima de 75 
% das aulas. A frequência será rigorosamente controlada, por meio de assinatura de lista de 
presença, sendo considerando ausente o aluno que chegar com mais de 10 min de atraso ou 
sair antes do término das palestras. Ao final de cada palestra ou conjunto delas, o aluno 
deverá entregar um questionário de avaliação da mesma, fornecido pelo docente, 
devidamente preenchido.  

 

Calendário  
Semanalmente, um Palestrante Convidado, acompanhado por um Membro da Comissão de 
Graduação, ministrará uma palestra abordando temas atuais sobre as mais diversas opções 
do mercado de trabalho, onde egressos dos cursos de Química da UNICAMP podem atuar, 
envolvendo indústria, educação, pesquisa, órgãos públicos, etc. 
Calendário: 
03/03 – Não- haverá atividades - Recepção ao Calouros 
10/03 – Palestra 1 
17/03 – Palestra 2 
24/03 - Palestra 3 
31/03 - Palestra 4 
07/04 - Palestra 5 
14/04 - Palestra 6 
21/04 – Feriado Nacional 
28/04 - Palestra 7 
05/05 - Palestra 8 
12/05 - Palestra 9 
19/05 - Palestra 10 
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26/05 - Palestra 11 
02/06 - Palestra 12 
09/06 - Palestra 13 
16/06 - Palestra 14 
23/06 - 15 -Encerramento do Curso - Discussão 
30/06 – Não haverá aula. 
 
 

Outras informações relevantes 
Em consideração aos convidados que serão recebidos, a pontualidade para início das 
palestras - 14h – deverá ser obedecida por todos, inclusive para entrada na sala. Se o aluno 
sair da sala antes do término da palestra será atribuída falta integral a aula. 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

  



 


