
Ficha 2
Período Especial-II

Disciplina: QUÍMICA QUÂNTICA 
Código: 
CQ115/CQ246

Período 2020 segundo 
semestre

Natureza: 
(X) Obrigatória 
(  ) Optativa

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Diurno

Pré-requisito: 

CQ240 + CM303
Co-requisito: Modalidade: parcialmente EaD (50%)

CH Total: 60

/ 15 semanas

CH semanal:

4 hs

Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática) 

Teoria quântica: origens e postulados. Aplicação a sistemas simples (partícula na caixa
e  rotor  rígido).  Átomo  de  hidrogênio.  Átomos  polieletrônicos.  Teoria  da  ligação  de
valência. Teoria do orbital molecular.

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial 

Existe uma demanda de 60 alunos que sinalizaram necessidade de cursar a disciplina que é obrigatória 
para o curso de Química bacharelado e licenciatura. Portanto, justifica-se que seja ofertada no modo 
remoto no Período Especial-II - 4º Ciclo.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

- Teoria quântica: origens e postulados:
O efeito fotoelétrico
A radiação do corpo negro
A equação de De Broglie
Os postulados da Mecânica Quântica
A interpretação de Born para a função de onda

- Aplicação a sistemas simples:
A partícula numa caixa. Tunelamento.
O rotor rígido. Momento angular.

- O átomo de hidrogênio:
Estrutura e espectro de emissão de átomos hidrogenóides.

     - Orbitais atômicos. Níveis de energia eletrônicos.
Aproximação da partícula independente. 

     - O princípio variacional.
     - Spin eletrônico.

- Átomos polieletrônicos:
Blindagem. Orbitais atômicos efetivos.
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Orbitais atômicos para o átomo de hélio.
Configurações eletrônicas. Propriedades periódicas.
Acoplamento de momentos angulares. 

- Teoria da ligação de valência:
A molécula de hidrogênio.
Moléculas diatômicas homonucleares e poliatômicas.

- Teoria do orbital molecular:
O íon do hidrogênio molecular.
Configurações eletrônicas moleculares.
Aproximação de Hückel.
Simetria de orbitais moleculares.

OBJETIVO GERAL

Descrever o comportamento de átomos e moléculas em termos da dualidade partícula-onda a
partir da aplicação de postulados da mecânica quântica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Usar  funções  de  onda  para  cálculos  de  probabilidade  de  localização  e  determinação  de
propriedades  físicas.  Descrever  o  comportamento  do  átomo  de  hidrogênio  em  termos  de
funções de onda hidrogenóides (orbitais) e reconhecer o significado dos números quânticos n, l
e  ml.  Descrever  o  comportamento  de  átomos  polieletrônicos  em  termos  de  funções
hidrogenóides  modificadas  e  parâmetros  de  blindagem.  Construir  configurações  eletrônicas
reconhecendo  o  papel  do  spin  eletrônico.  Explicar  propriedades  periódicas  pela  análise  de
configurações eletrônicas. Combinar funções de onda atômicas para descrever as ligações a
partir da teoria de ligação de valência e de orbitais moleculares. Aplicar conceitos de simetria
para simplificação do cálculo e interpretação de orbitais moleculares. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

O conteúdo programático será trabalhado por meio de atividades remotas, que constarão de
aulas expositivas de 2 horas todas na forma remota síncrona/assíncrona.
a) sistema de comunicação: a comunicação entre docentes e discentes se dará por meio de e-
mail,  área de postagens e de compartilhamento de arquivos  no Microsoft  Teams.  As aulas
síncronas  serão  ministradas  via  Microsoft  Teams,  as  quais  serão  gravadas  para  posterior
consulta dos/as estudantes. 
b) modelo de tutoria: será submetida uma proposta na Coordenadoria de Atividades Formativas
e Estágios referente ao Programa Emergencial de Monitoria Digital com Edital nº 02/21/2021.
Se aprovado, o/a monitor/a será responsável por auxiliar os/as  graduandos/as com atividades,
estudos  dirigidos,  discussão  de  conceitos  e  tópicos  necessários  visando  potencializar  o
desempenho dos/as alunos/as matriculados/as.
c)  material  didático  para  as  atividades  de  ensino/infraestrutura  tecnológico,  científico  e
instrumental necessário à disciplina: além da bibliografia indicada na seção de referências, a
disciplina  contará  com  as  notas  de  aula  escritas  e  adaptadas  pelos  docentes,  slides  de
referência, gravações das aulas expositivas e vídeos de acesso livre disponíveis na internet
para ilustração de conceitos e fenômenos.
d)  previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos  a serem utilizados pelos
discentes: o primeiro encontro será destinado para apresentação da ementa, módulos, acesso à
plataforma de aulas, informações sobre os materiais disponíveis na aba de arquivos e detalhes
sobre a comunicação com os docentes.
e) identificação do controle de frequência das atividades. A frequência seguirá conforme artigo
12 §3º da resolução 22/2021, onde fica estabelecido o controle de frequência somente por meio
da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelas/
pelos estudantes.
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f) indicação do número de vagas:  será destinada 40 vagas para a disciplina.

h)  Carga  Horária  semanal  para  atividades  síncronas  e  assíncronas: os  encontros
síncronos/assíncronos semanalmente, somando uma carga horária síncrona/assíncrona de 4
horas semanais. Para os encontros assíncronos compreende-se a disponibilização dos horários
para entrega de material didático e consulta entre docentes e discentes via e-mail e/ou mural da
plataforma Teams.
A disciplina terá início em 03/05/2021 até 21/08/2021. Encontros síncronos ocorrerão às
quíntas-feiras, das 19:00 às 21:00 hs e serão destinados para orientações e discussões
sobre o conteúdo da disciplina.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A  avaliação  da  disciplina  ocorrerá  através  de  duas atividades  avaliativas referentes  aos
conteúdos abordados em cada módulo (1 e 2) da disciplina. O acesso a essas atividades será
dado pelo AVA (ambiente virtual de aprendizagem).  As avaliações serão realizadas no modo
síncrono na plataforma Microsoft  Teams,  com prova  disponibilizada  no  horário  destinado  à
disciplina.  Os alunos realizarão a  prova no modo síncrono com câmera e  microfones
ligados. A prova deverá ser realizada utilizando lápis/caneta e papel, com entrega em formato
digitalizado através de dispositivo eletrônico (celular ou scanner).

Os critérios de aprovação seguem o disposto pela Res. 37/97-CEPE, a saber:
     I) reprovação se frequência for menor que 75% (45 horas), independente da média;
    II) aprovação se MG ≥ 70 (setenta inteiros), ressalvado o disposto em I;
   III) reprovação se MG < 40 (quarenta inteiros);
  IV) caso 70 > MG ≥ 40, o aluno deverá realizar o exame final cuja nota será PF, e será
aprovado  se  obtiver  0,5MG +  0,5PF  ≥  50,  ressalvado  o  disposto  em I  (a  reprovação  por
frequência não veda o aluno de realizar avaliações, inclusive o Exame Final).

O Exame Final ocorrerá em 16/08/2021 e será realizado nos mesmo moldes das provas, exceto
que compreenderá 100% do conteúdo trabalhado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

Atkins, P.; de Paula, J. Físico-Química – volume 1.9 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

Levine, I. N. Físico-química – volume 1. 5 ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2004. 

Dickerson, R. E., Gray, H. B., Haight, G. P., Chemical principles. 3 ed. Menlo Park: The 
Benjamin/Cummings Publishing Company, 1979. Disponível em 
https://resolver.caltech.edu/CaltechBOOK:1979.001. Acesso em: 13/10/2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

Sheehan, W. F. Physical Chemistry. Boston: Allyn and Bacon, 1961. Disponível em:
https://catalog.hathitrust.org/Record/001034336. Acesso em: 13/10/2020.

Hunt, H. Physical Chemistry. New York: Thomas Y. Crowell Company, 1947. Disponível em: 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015065725585&view=1up&seq=9. Acesso em 
13/10/2020.

Hamill, W. H; Williams, R. R. Principles of physical chemistry. Englewood Cliffs: Prentice-Hall,
1959. Disponível em: https://catalog.hathitrust.org/Record/001113919. Acesso em: 13/10/2020.

Duffey, G. H. Modern Physical Chemistry: A molecular approach. Boston: Springer, 2000.
Disponível em: https://catalog.hathitrust.org/Record/006705275. Acesso em: 13/10/2020.
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Kok, Pieter. A First Introduction to Quantum Physics.1st ed. Boston: Springer, 2018.
Disponível em: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-92207-2. Acesso em: 
13/10/2020.

Professor da Disciplina: Diego Guedes-Sobrinho e Thiago N. M. Cervantes
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): guedessobrinho@ufpr.br;  
thiago.cervantes@ufpr.br

Assinatura:                                                                  

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Prof. Dr. Marco Tadeu Grassi
Assinatura: __________________________________________

Cronograma de atividades da Disciplina CQ115/CQ246 – 2020/2

Período (03/15/2021 à 21/08/2021)

Encontros síncronos/assíncronos às segundas e quintas-feiras das 21:00 - 23:00h e das 19:00 –

21:30, respectivamente, pelo Teams.

Data (CH) Atividade Conteúdo

03/05 (2) síncrona/
assíncrona

Atividades  na  plataforma  (Ambientação  ao  ambiente
virtual)

 1º Módulo 06/05 (2) assíncrona Teoria quântica: introdução (origem)

10/05 (2) assíncrona O efeito fotoeletrônico; a radiação do corpo negro.

13/05 (2) assíncrona A  equação  de  de Broglie;  os  postulados  da  mecânica
quântica.

17/05 (2) assíncrona A Interpretação de Born para a função de onda

20/05 (2) assíncrona Encontro  síncrono  de  discussão,  revisão  ou  resolução  de
exercícios.  

24/05 (2) assíncrona Aplicação  a  sistemas  simples:  partícula  numa  caixa,
tunelamento, rotor rígido e momento angular. Liberação da
atividade avaliativa do módulo 1.

27/05 (2) assíncrona Estrutura e espectro de emissão de átomos hidrogenóides

31/05 (2) assíncrona Orbitais atômicos e níveis de energia eletrônicos 

03/06 (2) assíncrona Feriado: aberto para assistência remota

07/06 (2) assíncrona Aproximação da partícula independente

10/06 (2) assíncrona Encontro  síncrono  de  discussão,  revisão  ou  resolução  de
exercícios.  

14/06 (2) assíncrona O princípio variacional 

17/06 (2) assíncrona Spin eletrônico

21/06 (2) assíncrona Encontro de discussão e liberação da atividade avaliativa
do primeiro módulo.

24/06 (2) assíncrona Feriado: aberto para assistência remota

20 módulo
28/06 (2) Assíncrona Átomos  polieletrônicos:  blindagem e  orbitais  atômicos

efetivos.

01/07 (2) Assíncrona Orbitais atômicos para o átomo de hélio

05/07 (2) Assíncrona Configurações eletrônicas 

08/07 (2) Assíncrona Propriedades periódicas

12/07 (2) Síncrona Encontro  síncrono  de  discussão,  revisão  e  resolução  de
exercícios
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15/07 (2) Assíncrona Acoplamento de momentos angulares

19/07 (2) Assíncrona Teoria de ligação de valência: molécula de hidrogênio

22/07 (2) Assíncrona Teoria  de  ligação  de  valência:  moléculas  diatômicas
homonucleares e poliatômicas

26/07 (2) Assíncrona Teoria do orbital molecular: o íon de hidrogênio molecular e
configurações eletrônicas moleculares. 

29/07 (2) Síncrona Encontro  síncrono  de  discussão,  revisão  e  resolução  de
exercícios

02/08 (2) Assíncrona Aproximação de Huckel

05/08 (2) Assíncrona Simetria molecular

09/08 (2) Síncrona Encontro  síncrono de discussão e  liberação da  atividade
avaliativa do segundo módulo

Exame final 12/08 (2) Síncrona Encontro síncrono de discussão e revisão das provas

16/08 (2) Síncrona Prova Final
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