
Ficha 2

Disciplina: Fundamentos de Química Inorgânica III
Código: CQ134

Período: 2020/2º sem.
Natureza: 
(X) Obrigatória 
(  ) Optativa

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Vagas: 30 (NOTURNO)

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade: ERE
CH Total: 60h
CH semanal: 4,3h/sem 
(valor médio, vide 
cronograma em anexo)

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

EMENTA (Unidade Didática) 

Complexos de metais de transição: estrutura eletrônica e espectro eletrônico; propriedades magnéticas;
equilíbrio químico e reatividade; aplicações.

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial 

Disciplina obrigatória de natureza teórica ofertada em modo remoto devido à retomada do calendário 
letivo, correspondente ao segundo semestre de 2020.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

Módulo  1:  Introdução  à  Química  Inorgânica  de  Compostos  de  Coordenação.  Histórico:  complexos
metálicos; teoria de Bloomstrand-Jørgensen e teoria de Werner. Estrutura de compostos de coordenação:
número de coordenação, geometria molecular e isômeros. Teoria de Grupo: elementos e operações de
simetria; grupo de ponto; tabela de caracteres; aplicações.
Módulo 2: Estrutura eletrônica da matéria (revisão). Equação de Schrödinger: autovalores de energia;
autofunções do átomo hidrogenoide (funções orbitais); combinações lineares de orbitais; orbitais atômicos
e moleculares. 
Módulo 3: Estrutura eletrônica de compostos de coordenação. Orbitais d; Teoria do Campo Cristalino;
desdobramento de energia orbital em campo octaédrico e tetraédrico; teorema de Jahn-Teller e distorção
tetragonal; complexos quadrados; influência do metal e do ligante no desdobramento de energia orbital.
Módulo  4:  Modelos  estruturais  em  compostos  de  coordenação.  Número  atômico  efetivo;  Teoria  da
Ligação de Valência; Teoria dos Orbitais Moleculares e Teoria do Campo Ligante; ligações em clusters e
compostos organometálicos; limitações dos modelos. 
Módulo  5:  Espectroscopia  de  compostos  de  coordenação.  Limitações  do  modelo  orbital;  repulsão
intereletrônica;  termos  espectroscópicos  e  notação  de  Russell-Saunders;  acoplamento  spin-órbita;
transições  de  campo  ligante  (d-d);  efeito  nefelauxético;  diagrama  de  Orgel  e  de  Tanabe-Sugano;
transições de transferência de carga.
Módulo 6: Propriedade magnéticas de compostos de coordenação.  Diamagnetismo e paramagnetismo;
susceptibilidade magnética; modelo spin-only; influência do momento angular orbital.
Módulo 7: Termodinâmica de compostos de coordenação. Constante de estabilidade de complexos; série
de Irving-Williams; influência de fatores estatísticos, estruturais, eletrônicos e estéricos; efeito quelato.
Aplicações e exemplos: reagentes analíticos.
Módulo 8: Cinética de reação de compostos de coordenação. Labilidade e inércia; Teoria do Estado de
Transição; modelos mecanísticos e interpretação de dados cinéticos; reação de substituição de ligantes
em  complexos  octaédricos  e  quadrados.  Aplicações  e  exemplos:  organometálicos  e  catálise;
bioinorgânica.
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OBJETIVO GERAL

O aluno deverá ser capaz de explicar as propriedades físico-química de compostos de coordenação com
base nos modelos estruturais originados das principais teorias de uso corrente na Química Inorgânica
atual.  Dentre  as  propriedades  químicas,  a  reatividade  dos  compostos  de  coordenação  deverá  ser
interpretada à luz das teorias da Termodinâmica e Cinética Química. A partir do conhecimento sobre as
propriedades desta classe de compostos, o aluno deverá estar apto a reconhecer sua importância na
sociedade industrial contemporânea, bem como seu papel em processos naturais. 

OBJETIVO ESPECÍFICO

- Assimilar os principais conceitos das teorias do Campo Ligante, da Ligação de Valência e de Orbitais
Moleculares aplicados a compostos de coordenação.
- Reconhecer as geometrias moleculares dos compostos de coordenação e a existência de isomeria.
Identificar os elementos de simetria presentes na molécula, o grupo de ponto e as informações contidas
na tabela de caracteres.
- Interpretar as propriedades espectrais e magnéticas de compostos de coordenação, correlacionando-as
com a estrutura eletrônica.
- Explorar a reatividade dos compostos de coordenação, interpretando dados termodinâmicos e cinéticos
com base na estrutura dos reagentes, intermediários, estados de transição e produtos de reação.
- Empregar os conceitos teóricos desenvolvidos na disciplina, em exemplos selecionados de aplicações
no sistema produtivo ou em processos naturais. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

-  No início será feito contato com todos os alunos matriculados através de e-mail, para levantar quais
recursos digitais terão acesso durante a disciplina. A expectativa mínima é de um computador de mesa,
notebook ou smartphone com saída de som (alto-falante ou fone de ouvido), dispositivo para digitalizar
imagem de documentos impressos ou manuscritos (scanner, webcam, mesa digitalizadora ou câmera
fotográfica  própria  ou  de  smartphone) e  uma  conexão  de  Internet  de  banda  larga.  Os  softwares
requeridos são um processador de textos com capacidade de exportar para o formato PDF, um leitor de
PDF, um browser de páginas HTML e um editor de imagens ou conversor de formatos de gráficos digitais,
todos  disponíveis  como  software livre  ou  aberto.  Será  combinada  a  forma  preferencial  e  meios
alternativos de contato entre o professor e os alunos.
- Cada assunto constante do conteúdo programático terá uma vídeo aula preparada e disponibilizada de
forma online pelo professor no Microsoft Streams. Serão dadas orientações para os alunos estudarem e
fixarem o conteúdo por meio de leitura da bibliografia disponível digitalmente, visita a sites disponíveis na
Internet e materiais disponibilizados pelo professor. 
- Após o estudo e a fixação de um dado conteúdo, serão propostos exercícios a serem resolvidos pelos
alunos,  disponibilizados  em  plataforma  digital  Microsoft  Forms.  A  resolução  dos  exercícios  será
computada na frequência do aluno, bem como a nota obtida na média da disciplina. O prazo para finalizar
a resolução dos exercícios será de 7 dias corridos. Após divulgação do resultado, será dada uma nova
oportunidade de caráter facultativo para resolução de exercícios similares, para que os alunos possam
demonstrar que aprenderam com os erros cometidos;  entre as notas obtidas,  será considerada a de
maior valor para o cômputo da média. Esta nova oportunidade também será considerada como Segunda
Chamada, nos casos dos alunos que não puderam resolver os exercícios da primeira vez.
- Durante o período letivo da disciplina, os alunos serão incentivados a contatar o professor por meio de
comunicação remota assíncrona, para tirar  dúvidas e expor as dificuldades encontradas.  Quando for
necessária comunicação remota síncrona com o aluno ou um grupo de alunos, será agendada a sua
realização de comum acordo. Os alunos serão orientados a apresentarem as dúvidas em documento de
processador  de  textos  convertidos  no  formato  PDF  ou,  se  forem escritos  de  próprio  punho,  que  a
respectiva imagem seja digitalizada ou fotografada em formato que se possa enviar por Internet.
- Além dos exercícios de fixação, serão aplicadas duas provas por meio de Microsoft Forms sobre os
conteúdos trabalhados nos exercícios. Estas avaliações serão assíncronas com um prazo menor, de 3
dias. O aluno que perder o período da prova e tiver direito, poderá requerer a Segunda Chamada que
será aplicada em data e horário estabelecido de comum acordo.
- O Exame Final será realizado nos mesmos moldes das duas provas.
-  Para o  estudo,  serão recomendados títulos bibliográficos disponíveis  online para os estudantes da
UFPR,  materiais  em formato  digital  disponibilizado  pelo  professor  e  sites da  Internet  pertinentes  ao
assunto.
- No presente planejamento está se dando preferência à plataforma Microsoft Office por estar oficialmente
disponível na UFPR. Entretanto não se descarta o uso de outras plataformas digitais se houver algum
problema  ou  impedimento.  Será  feito  todo  esforço  possível  para  minimizar  a  evasão de  alunos  por



dificuldade de acesso aos recursos tecnológicos, respeitando o isolamento necessário no presente estado
de pandemia. Sendo assim, o plano da disciplina poderá sofrer as devidas adaptações e modificações,
desde que haja concordância por parte dos estudantes. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

- Para cada sessão de vídeo aula e estudos de fixação, haverá, no final, um conjunto de exercícios para
se avaliar o aproveitamento do aluno. Após divulgação da nota dos exercícios da sessão, será facultado
ao aluno  realizar  um novo  conjunto  de exercício  sobre  o mesmo assunto;  nesta  caso,  haverá  uma
segunda nota, sendo a nota de menor valor descartada. Será computada a Média de Exercícios (ME)
como sendo a média aritmética das notas de exercícios de todas as sessões.
- Serão realizadas duas provas, cada uma cobrindo cerca de 50% do conteúdo trabalhado. As questões
serão similares, em conteúdo e nível de dificuldade, aos dos exercícios, com as devidas adaptações para
se conformar ao formato de prova. A média aritmética das notas das provas será a Média de Provas (MP).
- A frequência será contabilizada a partir das realizações dos exercícios e das provas em plataforma
digital. O quantitativo de horas de cada atividade consta do cronograma em anexo, totalizando 60 horas.
- Para efeitos de quantificação do aproveitamento, computar-se-á a Média Global (MG) a partir da Média
de Exercícios e da Média de Provas aplicadas à seguinte fórmula matemática: MG = 0,4ME + 0,6MP. As
médias estarão compreendidas no intervalo numérico entre 0 (zero) e 100 (cem inteiros).
- 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  será realizado nos mesmo moldes das provas,  exceto que compreenderá 100% do
conteúdo trabalhado.
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Professor da Disciplina: Flávio Massao Matsumoto

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): fmatsumo@ufpr.br 

Assinatura: __________________________________________

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

Assinatura: __________________________________________



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA

Semana Data Atividade
Carga

Horária

1 06/Mai/21

Apresentação do plano da disciplina e da estratégia de trabalho remoto. 
Definição das formas de contato entre aluno e professor. Sondar entre os 
alunos os recursos de tecnologia de informação disponíveis e o grau de 
familiaridade de seu uso.

02h

2 13/Mai/21 Módulo 1: vídeo aula, estudo, visita a site e exercícios. 05 h

3 20/Mai/21 Módulo 2: idem. 05 h

4 27/Mai/21 Módulo 3, parte 1: idem. 05 h

– 03/Jun/21 Feriado, não haverá atividades –

5 10/Jun/21 Módulo 3, parte 2: vídeo aula, estudo, visita a site e exercícios. 05 h

6 17/Jun/21 Módulo 4: idem. 05 h

7 24/Jun/21 Primeira Prova. 02 h

8 01/Jul/21 Módulo 5, parte 1: vídeo aula, estudo, visita a site e exercícios. 05 h

9 08/Jul/21 Módulo 5, parte 2: idem. 05 h

10 15/Jul/21 Módulo 6: idem. 04 h

11 22/Jul/21 Módulo 7: idem. 05 h

12 29/Jul/21 Módulo 8, parte 1: idem. 05 h

13 05/Ago/21 Módulo 8, parte 2: idem. 05 h

14 12/Ago/21 Segunda Prova 02 h

– 13-18/Ago/21 Período de preparação para o Exame Final. –

– 19/Ago/21 Exame Final. – 

Carga Horária Total 60 h

OBSERVAÇÕES
- As atividades listadas no cronograma serão totalmente assíncronas. As datas correspondem aos dias em
que serão postadas as video aulas e as instruções para o estudo e a resolução de exercícios. O aluno
poderá realizar as atividades nos períodos que lhe for conveniente, desde que entregue os exercícios dentro
do prazo estipulado (7 dias corridos).
- No mesmo dia da divulgação da nota, serão disponibilizados novos exercícios do mesmo assunto cuja
realização é facultativa; no caso de se ter resolvido os exercícios,  uma segunda nota será atribuída e,
dentre  as duas,  será  desprezada a de menor  valor  no  cálculo  da média.  Para o  aluno  que perdeu a
atividade da primeira vez, esta será considerada como Segunda Chamada.
- Para cada semana de atividades, serão contadas as cargas horárias como sendo compostas de: 1h30m
assistindo a vídeo aula, 2h30m de estudo de fixação de conteúdos e visita a sites recomendados e 1h de
resolução de exercícios. Qualquer tempo que extrapolar este quantitativo, incluindo o dispendido para tirar
dúvidas com o professor, será considerada atividade extra aula.
- A exceção para o parágrafo anterior será o Módulo 06 que, por ser um assunto menos extenso, será
composto de 1h de vídeo aula, 2h de estudos e 1h de resolução de exercícios.
- Estão previstas 2h para cada uma das duas provas da disciplina.
- A realização de cada exercício e cada prova atribuirá uma parcela de carga horária especificada no quadro
acima, cuja somatória será a frequência em horas do aluno na disciplina (total de 60 horas).
- Não estão sendo contabilizados os tempos de realização do Exame Final como carga horária da disciplina.
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