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Natureza: 
(X) Obrigatória 
( ) Optativa

(X) Semestral ( ) Anual ( ) Modular

Pré-requisito: 
CM401
CQ238
CM300

Co-requisito: Modalidade: ( ) Presencial ( ) Totalmente EaD ( )______ *C.H.EaD

CH Total: 30 h 3 
semanas + 1 
encontro 
CH semanal: 9 h

Padrão 
(PD): 30

Laboratório 
(LB): 00

Campo (CP): 
00

Estágio (ES): 
00

Orientada 
(OR): 00

Prática 
Específica 
(PE): 00

Estágio de 
Formação 
Pedagógica (EFP):

Extensã
o (EXT): 
00

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00

EMENTA (Unidade Didática)
Tratamento empírico de velocidade de reações.  Cinética de reações complexas. Dinâmica de reações
moleculares. Efeito do solvente na velocidade de reações. Reações na interface líquido-líquido.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)
- Moléculas em movimento: modelo de um gás ideal
          Distribuição de Maxwell de velocidades.

Conceitos de velocidade média e velocidade mais provável de moléculas
Energia de ativação em cinética de reações
Frequência de colisões moleculares
Caminho livre médio.

- Tratamento empírico de velocidade de reações:
Definição de velocidade de reação
Equações integradas de velocidade
Métodos de determinação da lei da velocidade
Métodos experimentais de medida da velocidade
Relação entre a constante de velocidade e a temperatura de reação

- Cinética de reações complexas:
- Reações unimoleculares

Cinética enzimática
- Dinâmica de reações moleculares:

Teoria do complexo ativado
Teoria das colisões

- Efeito do solvente na velocidade de reações:

OBJETIVO GERAL
Definir  lei  de  velocidade e constante  de velocidade de reações químicas.  Descrever  métodos para a
determinação de ordens de reação. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diferenciar transformações químicas reversíveis e irreversíveis. Propor mecanismos de reações em
termos de processos elementares. Calcular constantes de velocidade de reações a partir de dados
experimentais. Discutir os efeitos de catalisadores sobre a velocidade de reações. Comparar as teorias
do complexo  ativado  e das  colisões  em termos da descrição  cinética de processos  bimoleculares
simples. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS



O conteúdo programático será trabalhado por meio de atividades remotas síncronas e assíncronas.  O
cronograma compreende 12 horas de atividades assíncronas e 18 horas de encontros com atividades
síncronas na forma remota via Microsoft Teams.  Na quarta semana será realizado o encontro para a prova
final.  São  previstas  como  atividades  assíncronas:  assistência  remota  via  e-mail,  grupo  de
compartilhamento no teams, vídeos, listas de exercícios, textos de apoio;   como atividades síncronas:
discussão  e  resolução  de  exercícios  e  as  atividades  avaliativas.  Os  encontros  presenciais  (atividade
síncronas) entre docente e estudantes ocorrerão todas as sextas-feiras das 15:00 às 18:00hs também
através  da  Plataforma  Teams,  onde  serão  discutidos  os  conteúdos  abordados  nas  aulas  remotas  e
resolução de exercícios. As aulas, vídeos e listas de exercícios de cada módulo serão disponibilizadas
para  os  estudantes  no  início  de  cada  semana  (segundas-feiras)  e  discutidas  nas  sextas-feiras,
presencialmente.  Excepcionalmente  na  primeira  aula  do  curso  será  apresentado  o  sistema  de
funcionamento da plataforma Teams,  permitindo a ambientação dos alunos no ambiente virtual,  sobre
como  serão  postados  materiais  com  cronograma  de  atividades,  formato  da  disciplina,  materiais
introdutórios do conteúdo da disciplina e formas de avaliação (datas,  horários,  objetivos e sistema de
aprovação). 
Disciplina será oferecida no 3º Ciclo. Início das Aulas: 10 de agosto de 2020.

FORMAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação se dará por 2 provas + atividades. Cada prova será no modo síncrono no dia e horário da aula.
A média será calculada pela média aritmética das provas + atividades. A quarta semana do cronograma
será dedicada ao exame final. A frequência será computada a partir da frequência nas datas de prova e
resolução das atividades. 
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