
Calendário das aulas experimentais – 2o sem de 2017

Aulas Aula prática Datas

Semana do calouro 03/08

1 a aula Apresentação da disciplina – Normas de Segurança 10/08

2 a aula Reações entre Íons em Solução Aquosa 17/08

3ª aula Estequiometria de reações 24/08

4ª aula Preparação de soluções 31/08

Feriado: Independência do Brasil 07/09

5 a aula Padronização de soluções 14/09

6a aula Determinação de ácido acético em vinagre 21/09

7 a aula Discussão dos resultados - revisão 28/09

08 a aula 1a PROVA 05/10

Feriado – Padroeira do Brasil 12/10

09 a aula Equilíbrio químico 19/10

10 a aula Reações de oxirredução envolvendo metais 26/10

Feriado - Finados 02/11

11 a aula Pilhas Galvânicas 09/11

12 a aula pH de soluções ácidas e básicas (fortes e fracas) 16/11

13 a aula pH de soluções salinas 23/11

14 a aula Discussão dos resultados - revisão *

15 a aula 2a PROVA 30/11

2ª Chamada** 07/12

Exame final 14/12
*A revisão será ministrada em horário alternativo, que será combinado com os alunos.
**A 2ª Chamada deverá ser solicitada oficialmente na secretaria do Departamento de Química juntamente com a documentação
exigida. Cabe ao aluno verificar quais são os casos que dão direito à 2ª chamada.

Horário de atendimento aos alunos: Terça e quinta, no período de 15:30-17:30 h.
Critério de Avaliação A média final M será resultado da média aritmética das 2 provas, ou seja: M =
(P1+P2)/2. Será considerado aprovado o aluno que atingir média maior ou igual a 7,0. Caso a média seja
inferior a 4,0, o aluno será reprovado. Caso a média atingida fique entre 4,0 e 6,9, o aluno deverá fazer o
exame final, sendo considerado aprovado se a média entre a Média Final e o Exame Final for maior ou igual
a 5,0.
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