
A partir de 2017.1, as disciplinas INF1005 – Programação I e QUI1720 – Química Geral não serão 
mais oferecidas. 
______________________________________________________________________________ 
 
Substituição de INF1005: 
 
Se você é um aluno de currículo 0 ou de currículo 1 da Engenharia, Ciência da Computação, 
Sistemas de Informação, Física, Matemática ou Química que ainda não obteve aprovação em 
INF1005, deverá se inscrever na disciplina substituta INF1025 – Introdução à Programação, a qual 
não possui pré-requisitos. 
 
Substituição de QUI1720: 
 
Se você é um aluno do currículo 0 da Engenharia, Física ou Química que ainda não obteve 
aprovação em QUI1720, deverá se inscrever na disciplina substituta QUI1740 – Química Geral, a 
qual não possui pré-requisitos. 
 
Se você é um aluno do currículo 1 da Engenharia, Física ou Química que ainda não obteve 
aprovação em QUI1720, deverá se inscrever na disciplina substituta QUI1741 – Química Geral A, 
a qual não possui pré-requisitos. 
______________________________________________________________________________ 
 
Observações importantes: 
 
Sobre INF1005 e sua disciplina substituta (INF1025): 
 
- O número de oportunidades de inscrição em INF1025 levará em consideração o número de 
vezes em que o aluno cancelou ou foi reprovado na disciplina INF1005. 
 
- A disciplina INF1025 apresentará os conceitos iniciais de Programação utilizando a linguagem 
Python. Esta linguagem vem sendo muito utilizada em diferentes áreas de aplicação, em especial 
na Engenharia, e permite que o estudante realize tarefas relativamente complexas utilizando um 
conjunto pequeno de conceitos. A coordenação do curso acredita que a mudança tornará a 
disciplina mais produtiva e mais motivadora. 
 
Sobre QUI1720 e sua disciplina substituta (QUI1740 ou QUI1741): 
 
- As disciplinas QUI1740 e QUI1741 possuem a mesma ementa de QUI1720. 
 
- O número de oportunidades de inscrição em QUI1740 ou QUI1741 levará em consideração o 
número de vezes em que o aluno cancelou ou foi reprovado na disciplina QUI1720. 
 
- Não existe uma disciplina “Química Geral B” para os alunos do currículo 1. Todos os alunos 
cumprirão apenas QUI1740 ou QUI1741 (dependendo de seu currículo) para que obtenham a 
substituição de QUI1720. 
 
- A disciplina QUI1709 – Laboratório de Química Geral permanece com mesmo código e ementa 
em 2017.1, para todos os currículos. 
 




