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   A disciplina vai ser oferecida na forma de vídeos já gravados de doze aulas na forma como 

são ministradas presencialmente disponibilizadas para visualização na plataforma Youtube. 

As apresentações em Powerpoint constantes das aulas estarão desde o início disponibilizadas 

para os alunos em arquivos pdf na área pessoal de compartilhamento do professor no site do 

Departamento de Química (www.quimica.ufpr.br/hpmf), juntamente com as listas de 

exercícios e orientações sobre o desenvolvimento da disciplina, incluindo instruções sobre a 

execução das provas. 

   Para comunicação com os alunos e execução de provas será criada a equipe "Físico-

Química II" na plataforma Teams Microsoft. As provas serão feitas em formulário 

disponibilizado na plataforma no horário previsto, e constarão de questões de múltipla 

escolha a serem respondidas diretamente no formulário e problemas a serem resolvidos a 

caneta em folhas de papel que devem ser escaneadas (ou fotografadas) em formato jpg e 

remetidas ao professor via e-mail, devidamente identificadas. Antes da primeira prova, a 

partir de 29/07/20, será disponibilizada na plataforma uma simulação de prova para que os 

alunos habituem-se ao procedimento e certifiquem-se de serem capazes de remeter ao 

professor as questões digitalizadas em tempo hábil. 

   A nota final da disciplina será a média simples das três provas. A prova final acontecerá nos 

mesmos moldes das provas regulares. 

   Durante todo o período da disciplina o professor estará disponível para atendimento aos 

alunos via plataforma Teams de terça feira a sexta feira das 14:00 h às 16:00 h. 

 

   Cronograma 

 

27/07 a 

04/08 

Período para visualização dos vídeos de aulas de tensão superficial, tensão 

interfacial, surfactantes e adsorção em sólidos. 

05/08 Primeira prova (às 14:00 h) 

06/08 a 

13/08 

Período para visualização dos vídeos de aulas de colóides e transições de fase de 

substâncias puras. 

14/08 Segunda prova (às 14:00 h) 

15/08 a 

24/08 

Período para visualização dos vídeos de aulas de regra das fases, equilíbrio 

líquido-vapor de misturas, equilíbrio líquido-líquido de misturas, equilíbrio 

líquido-sólido de misturas e solubilidade em sistemas ternários. 

25/08 Terceira prova (às 14:00 h) 

28/08 Prova final (às 09:00 h) 
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