
Ficha 2 (variável)

Disciplina: Fundamentos de Química Inorgânica IV Código: CQ135/CQ224
Natureza: 
( X ) Obrigatória 
(  ) Optativa

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito: 

CQ132 

Fundamentos da 

Química 

Inorgânica I

Co-requisito: Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ) 50 % EaD*

CH Total: 30 h / 7 

semanas

CH semanal: 4,3 h 

Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática) 

Modelos de ligações químicas no estado sólido. Interações intermoleculares. 
Sistemas no estado sólido e suas aplicações.

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial 
Disciplina ofertada no Período Especial referente ao 1º Semestre 2020

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) *

Módulo  1:  Sólidos  iônicos.  Estruturas  simples,  contagem de  átomos  na
célula unitária, Sistemas cristalinos e Redes de Bravais, Regras de Pauling
dos  sólidos  iônicos,  Estrutura  dos  sólidos  iônicos,  Energia  de  rede  e
constante de Madelung.
Módulo 2. Cristais. Introdução a cristalografia, difração de raio-x, fator de
espalhamento, Lei de Bragg.
Módulo 3 (EaD). Interações intermoleculares. 
Módulo 4. Estrutura eletrônica de sólidos. Estrutura de bandas, defeitos
cristalinos,  semicondutores,  junções  e  diodos,  efeito  fotovoltaico,
propriedades dos metais. 
Módulo  5  (EaD).  Introdução  a  técnicas  de  caracterização  de  sólidos.
Microscopias,  óptica,  confocal,  eletrônica  de  varredura,  transmissão
eletrônica, de varredura de sonda. 
Módulo 6 (EaD). Introdução a nanotecnologia. Síntese de nanomateriais,
métodos  físicos,  métodos  químicos,  auto-organização,  propriedades  e
aplicações de nanomateriais.

OBJETIVO GERAL
O aluno deverá ser capaz de aplicar os modelos de ligação no estado sólidos no entendimento 
da natureza e nas tecnologias, e interpretar relações estrutura/propriedade de diferentes classes
de sólidos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Desenvolver conceitos de ligação química no estado sólidos, interações intermoleculares, 
propriedades dos materiais e a evolução científica na área de nanotecnologia. O aluno será 
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introduzido a principais técnicas de caracterização da área. 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

O conteúdo  programático  será  trabalhado  por  meio  de  atividades  remotas,  que
constarão  de  6  aulas  expositivas  remotas  síncronas  via  Microsoft  Teams,  que
ocorrerão  às  19:00  de  quartas-feiras  que  serão  gravadas  (para  trabalhos
assíncronos),  e  estudos  dirigidos  e  atividades  propostas,  postadas  no  Google
Classroom.  A  primeira  semana do curso  será  destinada  a  ambientação,  em que
serão  postados  materiais  com  cronograma  de  atividades,  formato  da  disciplina,
materiais introdutórios do conteúdo da disciplina. O professor atuará como tutor.
Disciplina será oferecida no 2º Ciclo Início: 27 de julho de 2020.

FORMAS DE AVALIAÇÃO
A  avaliação  se  dará  por  6  atividades,  uma  ao  final  de  cada  módulo,  que  será
proposta no Google Classroom e os alunos terão prazo de 1 semana para responder.
A média final será calculada pela média aritmética das atividades. A frequência será
computada a partir das atividades postadas no Google Classroom. A oitava semana
a partir do início do curso e semana de ambientação será destinada ao Exame Final,
que constituirá de uma avaliação a ser trabalhada no ambiente Google Classroom. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

1. Glen E. Rodgers, Química inorgânica descritiva, de coordenação e do estado sólido, 
CENGAGE, 2017, Disponível em Biblioteca Digital Cengage (http://cengagebrasil.vstbridge.com)
2. Sulabha K. Kulkarni, Nanotechnology: Principles and Practices, 3rd Ed. Springer, Disponível 
em http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-319-09171-6
3. Ibach, Harald, Lüth, Hans, Solid-State Physics, An Introduction to Principles of Materials 
Science, 4th Ed. 2009, Springer, disponível em http://link.springer.com/openurl?
genre=book&isbn=978-3-540-93804-0

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

1. Paul J. van der Put, The Inorganic Chemistry of Materials, How to Make Things out of 
Elements, Springer, Disponível pelo link Portal Periódicos Capes em Sistema de Bibliotecas da 
UFPR (https://www.portal.ufpr.br/capes.html).
2. S. F. A. Kettle, , Physical Inorganic Chemistry, A Coordination Chemistry Approach, Springer, 
Disponível pelo link Portal Periódicos Capes em Sistema de Bibliotecas da UFPR 
(https://www.portal.ufpr.br/capes.html).
3. Erwin Parthé, Modern Perspectives in Inorganic Crystal Chemistry, Springer, Disponível pelo
link  Portal  Periódicos  Capes  em  Sistema  de  Bibliotecas  da  UFPR
(https://www.portal.ufpr.br/capes.html).
4.  Hugo  Friedrich  Franzen,  Physical  Chemistry  of  Inorganic  Crystalline  Solids,  Springer,
Disponível  pelo  link  Portal  Periódicos  Capes  em  Sistema  de  Bibliotecas  da  UFPR
(https://www.portal.ufpr.br/capes.html).
5. Material próprio (apostilas, materiais disponíveis na internet, produzido para a disciplina.

Professor da Disciplina: Herbert Winnischofer____________________________________

Assinatura: __________________________________________

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________

Assinatura: __________________________________________

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.


	PROGRAMA (itens de cada unidade didática) *

