
Ficha 2 - 2021/1
Disciplina: Introdução à Química I Código: CQ057

Natureza:
( ) Obrigatória
( X ) Optativa

(X) Semestral ( ) Anual ( ) Modular

Pré-requisito: Não

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

CH Total: 30 h
/ 12 semanas
CH semanal:
4h (max)

Padrão

(PD): 30

Laboratório

(LB): 0

Campo

(CP): 0

Estágio

(ES): 0

Orientada

(OR): 0

Prática Específica

(PE): 0

EMENTA (Unidade Didática)
Radioatividade. Interação das radiações com a matéria. Reações nucleares. Medidas. Aplicações. Fontes de
energia. Aplicações em Química. Elementos de radiobiologia. Dose. Exposição e efeitos biológicos.
Radioproteção. Normas Brasileiras.

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial

Disciplina obrigatória ofertada no Ensino Remoto Emergencial

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Unidade 1: Física Nuclear: 1 – A descoberta do núcleo; 2 – Propriedades nucleares; 3 – Decaimento
radioativo; 4 – Decaimento alfa; 5 – Decaimento beta; 6 – Radiodatação; 7 – Medida de dose; 8 – Modelos
nucleares.

Unidade 2. Química Nuclear: 1 - Propriedades químicas de radionuclídeos; 2 - Processos químicos
envolvendo radionuclídeos.

Unidade 3. Energia Nuclear: 1 – Fissão nuclear; 2 – O reator nuclear; 3 – Um reator nuclear natural; 4 –
Fusão termonuclear: os fundamentos; 5 – Fusão termonuclear estelar; 6 - Fusão termonuclear controlada.

Unidade 4. Radioproteção: 1 - Elementos de radiobiologia; 2 - Dose; 3 - Exposição e efeitos biológicos; 4 -
Radioproteção; 5 - Normas Brasileiras.

OBJETIVO GERAL
Introduzir conceitos sobre radioatividade, estrutura nuclear, reações nucleares, energia nuclear e
radioproteção.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Caracterizar a estabilidade da estrutura nuclear; calcular os vários decaimentos nucleares e as medidas de
dose; caracterizar as propriedades químicas dos radionuclídeos; estudar a energética das reações de fissão
e de fusão; estudar os efeitos biológicos da radiação nuclear.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

O conteúdo programático será trabalhado por meio de atividades remotas, que constarão de 15
aulas expositivas remotas síncronas via Microsoft Teams, que ocorrerão uma vez por semana (ou
duas, no máximo, para completar a carga horária) e serão gravadas (para trabalhos assíncronos),
e estudos dirigidos e atividades propostas, postadas também no Microsoft Teams, configurando
atividades de frequência (assíncronas). Toda a comunicação com os alunos se dará por meio
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desta plataforma. O professor atuará como tutor. A primeira semana do curso será destinada a
ambientação dos alunos nos ambientes de trabalho virtuais, onde serão postados materiais com
cronograma de atividades, formato da disciplina, materiais introdutórios do conteúdo da disciplina.
A carga horária síncrona será composta de 2h semanais, em um único encontro semanal. A carga
horária assíncrona será de 2h semanais, estabelecida de 1 atividade subsequente ao encontro
síncrono que deverá ser entregue no encontro seguinte (uma semana de intervalo). 40 vagas
ofertadas.

CRONOGRAMA RELATIVO

Período Unidade abordada Avaliações
20/09 - 08/10 1
11/10 - 29/10 2 1ª avaliação
01/11 - 19/11 3
22/11 - 10/12 4 2ª avaliação
13/12 - 17/12 Semana de finais Exame Final

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação se dará por 2 atividades, valendo 100 pontos cada, uma ao final da 2ª unidade e outra
ao final da 4ª unidade, que serão propostas no Microsoft Teams e os alunos terão prazo de 1 fim
de semana para entregar. A média será calculada pela média aritmética das atividades. A
frequência será computada a partir das atividades postadas no Microsoft Teams. O Exame Final,
que constituirá de uma avaliação individual a ser trabalhada no ambiente Microsoft Teams, será
aplicado aos alunos que obtiveram média entre 40 e 70 pontos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Slides e apostilas de aula.

Professor da Disciplina: Ronny Rocha Ribeiro

Assinatura: __________________________________________

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________

Assinatura: __________________________________________
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