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Prof. Zwinglio Guimarães 

2º Semestre 2019 – Informações gerais da disciplina 

Aulas: 

• Terças-feiras, 21 h – aulas teóricas - Auditório Adma Jafet 

• Sextas-feiras, 21 h – aulas práticas - Sala 2026 (sala de Informática) 

• Monitoria prática: Sextas-feiras, 19 às 21 h (sala 2026) 

Obs: As provas (provavelmente) serão na sala 2028 (sala ao lado da 2026). 

Plantão de dúvidas (com o monitor Caike Crepaldi): 

  Terças-feiras, 18 às 19 h (sala 232 do Ed. Basílio Jafet) 

Avaliações: 

a) Provas: haverá duas provas, 𝑃1 e 𝑃2 e uma prova substitutiva que só poderá ser 

feita para substituir uma prova perdida. 

b) Atividades feitas em aula: em quase todas as aulas práticas haverá alguma 

atividade que deverá entregue (de forma eletrônica) ao final da aula. A média das 

notas nessas atividades será a nota de atividades, 𝐴𝑇. 

c) Trabalho (optativo) com apresentação de seminário: Quem quiser poderá fazer 

um trabalho (em grupos de 2 a 4 alunos) que envolva a aplicação dos conteúdos da 

disciplina em algum problema de interesse (que pode ou não envolver a realização 

de experimento pelo grupo, mas que necessariamente deverá conter análise de 

dados). Os resultados serão apresentados na forma de seminário na última semana 

de aula. A nota do trabalho substituirá a menor nota dentre as provas 𝑷𝟏 e 𝑷𝟐. 

A média final, 𝑀, será calculada por: 

𝑀 =
𝑃1 + 𝑃2 + 𝐴𝑇

𝐷
 

onde o denominador, 𝐷, tem valor básico 3, mas é alterado pela ocorrência de 

desempenhos “notáveis” em 𝑃1, 𝑃2 ou 𝐴𝑇: cada nota maior que 9,0 diminui o valor 

de D em 0,15 (correspondendo a um bônus de ~5% em todas as notas). No entanto, 

cada nota menor que 4,5 acrescenta 0,3 no valor de 𝑫 (uma penalização de ~10% 

em todas as notas). 


