
 

 
 

Ficha 2 (CQ238-Físico Química I) 
 

 

Disciplina: Físico-Química I Código: CQ238 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 
CM300 

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

CH Total: 30 

CH semanal: X 
Padrão (PD): 2 

Laboratório 

(LB):0 
Campo (CP): 0 

Estágio (ES): 

0 

Orientada 

(OR):0 
Prática Específica (PE): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
Ferramentas matemáticas aplicadas à físico-química, Medidas químicas, Gases Ideais e Reais; Conceitos 
básicos de termodinâmica e eletroquímica; 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

Operações matemáticas, conversão de unidades, construção e análise de gráficos, derivadas e integrais 
simples, aplicados à físico-química. Medidas químicas, conversão de unidades, algarismos significativos. 
Gases ideais e equação de estado. Gases reais e equação de van der Waals. Teoria cinética dos gases. 
Conceitos básicos da termodinâmica e eletroquímica: temperatura; calor; trabalho e energia interna. 
Introdução à primeira lei da termodinâmica, potenciais eletroquímicos.  

 
OBJETIVO GERAL 

 
O aluno deverá ser capaz de utilizar as ferramentas básicas da físico-química, bem como compreender 
conceitos de gases e introdução à termodinâmica.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Compreender operações matemáticas e representações gráficas aplicadas à físico-química. Trabalhar 
com unidades e conversão em medidas químicas. Entender o comportamento de gases ideais e reais, 
bem como princípios básicos da termodinâmica. 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será realizada através de vídeos de aulas previamente gravados e disponibilizados aos alunos para que 
estes possam acessá-los com maior frequência e de acordo com as respectivas disponibilidades (assíncrona). Serão 
separados em três (03) vídeos, seguidos por aulas presenciais (síncronas) de dúvidas e resolução de exercícios. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Ao final dos vídeos acima mencionados, haverá uma lista de exercícios que o aluno deverá resolver e 
enviar ao docente, via plataforma TEAMS com prazo de entrega previamente estabelecido. Haverá uma 
avaliação final (presencial via TEAMS) em que o aluno resolverá uma outra lista de exercícios, podendo 
consultar todo e qualquer material disponível. A média final será calculada como: 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Exatas  
Departamento de Química 
 



 

Mex – Média das listas de exercícios 

AF = Avaliação final 

Mex – Média das listas de exercícios (a serem entregues nas datas: 17/07, 23/07, 30/07)  

AF = Avaliação (31/07) 
 
Caso o aluno não obtenha nota para aprovação, haverá uma prova de exame (03/08), contendo todo o 
conteúdo da disciplina. 
 

CRONOGRAMA 
AS ATIVIDADES SERÃO INICIADAS NO PRIMEIRO CICLO (13/07) 

 

Programação: 

data atividade CH / horas 

13/07* Reunião presencial com os matriculados para testes na plataforma TEAMS e 

explicação da metodologia a ser desenvolvida 

02 (duas) 

14/07 Divulgação do primeiro vídeo, compreendendo os tópicos: Ferramentas 

matemáticas e conversão de Unidades, Gases Reais e Ideais. Atividades 

domiciliares para estudos e resolução de exercícios.  04 (quatro) 

14/07 Divulgação da primeira lista de exercícios, a ser entregue durante a aula do dia 

16/07. Atividades domiciliares. 

16/07* Aula presencial de resolução de exercícios e dúvidas (vídeo 01) 02 (duas) 

17/07* Aula presencial de resolução de exercícios e dúvidas (vídeo 01) – entrega da 

Lista 1.  

02 (duas) 

17/07 Divulgação do segundo vídeo, compreendendo os tópicos: Energia e 

Calor/Trabalho, Primeira Lei da termodinâmica, transformações adiabáticas, 

termoquímica. Atividades domiciliares para estudos e resolução de exercícios. 04 (quatro) 

17/07 Divulgação da segunda lista de exercícios, a ser entregue durante a aula do dia 

23/07. Atividades domiciliares. 

22/07* Aula presencial de resolução de exercícios e dúvidas (vídeo 02)  02 (duas) 

23/07* Aula presencial de resolução de exercícios e dúvidas (vídeo 02) – Entrega da 

Lista 02 

02 (duas) 

23/07 Divulgação do terceiro vídeo, compreendendo os tópicos: Energia livre de Gibbs, 

Equilíbrio e Princípios de Eletroquímica. Atividades domiciliares para estudos e 

resolução de exercícios.  04 (quatro) 

23/07 Divulgação da terceira lista de exercícios, a ser entregue na data 30/07. 

Atividades domiciliares. 

28/07* Aula presencial de resolução de exercícios e dúvidas (vídeo 03)  02 (duas) 

29/07* Aula presencial de resolução de exercícios e dúvidas (vídeo 03) – Entrega da 

Lista 03 

02 (duas) 

31/07* Avaliação presencial 02 (duas) 

02/08 Divulgação das notas parciais  



03/08* Exame Final 02 (duas) 

TOTAL (CH) 30 horas 

 

As atividades síncronas e a avaliação final (*) deverão ser realizadas no horário de 15:30-17:30. Porém, 

de acordo com a necessidade de ajuste da Coordenação, para que não ocorram conflitos de horários com 

outras disciplinas, estes horários podem ser alterados. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 
Referências encontradas no SIBI-UFPR. 
 

a. Mortimer R.G. Physical Chemistry 2000 2nd Ed. Academic Press. 
(https://www.sciencedirect.com/book/9780125083454/physical-chemistry) 

b. Honig J.M. Thermodynamics 1999 2nd Ed. Academic Press. 
(https://www.sciencedirect.com/book/9780123550453/thermodynamics) 

c. Warren S.W. The Physical Basis of Chemistry 2nd Ed 2002. 
(https://www.sciencedirect.com/book/9780127358550/the-physical-basis-of-chemistry) 

d. Todo o material de aula (slides e listas) serão disponibilizados em pdf. 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 

a. Mortimer R.G. Mathematics for Physical Chemistry 3rd Ed 2005. 
(https://www.sciencedirect.com/book/9780125083478/mathematics-for-physical-chemistry) 

 
1. Kotz, J.C.; Treichel, P.M.; Weaver, G.C. Química geral e reações químicas, Volume 1 e 2. 3-6 ed. 
Cengage Learning: São Paulo, 1998-2010. 
2. Atkins, P.; Jones, L. Princípios de química. 3, 5 ed. Bookman: Porto Alegre, 2001, 2006, 2012. 
3. Atkins, P. Físico-Química Vol. 1. 3-9 ed. LTC: Rio de Janeiro, 2003-2012. 
4. Burrows, A.; Holman, J.; Parsons, A.; Piling, G.; Price, G. Química3: introdução à química inorgânica, 
orgânica e físico-química:Vol.1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
5. Monk, P. Matemática para Química - Uma Caixa de Ferramentas de Cálculo dos Químicos. LTC: Rio 
de Janeiro, 2012. 
 
 

 

 

Professor da Disciplina: MARCIO VIDOTTI 
 

Assinatura:  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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

https://www.sciencedirect.com/book/9780125083454/physical-chemistry
https://www.sciencedirect.com/book/9780123550453/thermodynamics
https://www.sciencedirect.com/book/9780127358550/the-physical-basis-of-chemistry
https://www.sciencedirect.com/book/9780125083478/mathematics-for-physical-chemistry

