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Disciplina: Química Geral Experimental Código: CQ212/primeiro 
semestre 2021  

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral   (  ) Anual    (  ) Modular Vagas : 36 (12 +24) 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade:  Híbrida 
CH Total: 60 h / 
12 semanas 
CH semanal: 
5,0 h  

Padrão (PD): 
0 

Laboratório 
(LB): 60 

Campo 
(CP): 0 

Estágio 
(ES): 0 

Orientada 
(OR): 0 

Prática Específica 
(PE): 0 

EMENTA (Unidade Didática) 
Notação e simbologia em química. Relação entre quantidade de matéria e outras grandezas. Noções de 
segurança e de descarte de resíduos. Técnicas, habilidades, equipamentos e organização necessária ao 
trabalho em laboratório, para atividades de docência, pesquisa e/ou resolução de problemas práticos. 
Elaboração e execução de projetos de experimentos didáticos de química. 
Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial: Disciplina obrigatória ofertada 
no modo  híbrido  

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  
Apresentação da disciplina, sistemática da aula, bibliografia, avaliações, sistemas de notas, introdução à 
metodologia científica. Normas de trabalho, introdução à segurança em laboratório e descarte de resíduos. 
Apresentação dos materiais de laboratório de química. Kit de materiais do Laboratório de Química Geral. 
Determinação de volumes de líquidos. Medidas e erros. Algarismos significativos. Notação e simbologia 
química, recomendações da IUPAC. Determinação da densidade de alguns metais. Comportamento do 
cobre sólido imerso em solução de nitrato de prata. Reações entre íons em solução aquosa. (formula e 
nome dos compostos, evidências de reações químicas, representação das reações químicas em forma 
molecular, iônica total e iônica simplificada, cálculo de preparo de solução, como preparar soluções de 
forma quantitativa, vidraria adequada, etc.). Investigação quantitativa da reação de produção de gás 
hidrogênio a partir do alumínio metálico. Determinação da composição de um sal hidratado. Atividades de 
experimentação livre. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
O conteúdo programático será trabalhado por meio de aulas experimentais e expositivas remotas, via 
plataforma Microsoft Teams, e atividades assíncronas direcionadas. As aulas experimentais e expositivas 
ocorrerão conforme detalhado no quadro em anexo. As aulas expositivas serão disponibilizadas aos alunos 
na mesma plataforma por tempo limitado. As atividades assíncronas serão disponibilizadas pela plataforma 
Teams ou Google Classroom, e ocorrerão em períodos estipulados pelos professores e anunciadas aos 
alunos com antecedência, incluindo alguns horários destinados às aulas regulares, substituindo aulas 
síncronas. Os professores atuarão como tutores. O material didático será constituído por apostila de 
laboratório, slides produzidos para a disciplina e livros texto indicados na bibliografia disponibilizados em 
bibliotecas on line. O controle de frequência será realizado por meio da presença em aulas experimentais 
e atividades realizadas na plataforma Teams conforme instrução do professor podendo envolver a entrega 
de atividades realizadas de forma síncrona e/ou assíncrona nas datas previamente acordadas entre 
professores e estudantes. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO. 
A avaliação da disciplina será feita sobre o conjunto de atividades realizadas no decorrer do período letivo. 
No calendário acadêmico da UFPR de 2021/1º semestre, esta disciplina será ofertada excepcionalmente 
em modalidade híbrida. Para cada atividade realizada de forma presencial, remota síncrona ou remota 
assíncrona, será atribuída uma nota em escala numérica no intervalo de 0 (zero) a 100 (cem). Serão 
atribuídas notas para as seguintes atividades: 
a) 2 (duas) provas escritas sobre os experimentos, realizadas de forma remota e síncrona (notas P1 e P2 e 



média PM); b) projeto de Experimento Livre (nota MPEL) (correspondendo a um vídeo de 10 minutos sobre 
o experimento+ relatório do experimento+ ficha de avaliação dos experimentos dos outros estudantes); c) 
atividades remotas de exercício dadas nas aulas na plataforma Teams de forma síncrona para serem 
realizadas de forma síncrona ou assíncrona (média no semestre MREM) e d) avaliação das atividades 
presenciais do laboratório, compreendendo comportamento e testes de avaliações instantâneas sobre o 
conteúdo do trabalho pré-laboratório da aula presente ou pós-laboratório da aula passada (média no 
semestre MLAB). As duas provas escritas, já previstas no cronograma da disciplina, tratará dos experimentos 
realizados em aula. O Projeto de Experimento Livre será discutido pelo professor no primeiro dia de 
atividade síncrona na plataforma Teams. A avaliação do laboratório constará de nota de comportamento e 
de testes. Cada aula terá inicialmente uma nota de comportamento de valor 100 (cem). Essa nota será 
reduzida a 0 (zero) quando for constatada a falta de um dos materiais obrigatórios (guarda-pó, Caderno de 
Laboratório e o Manual de Instruções da disciplina). Se houver atraso de até 15 minutos, será subtraído 25 
pontos da nota; atraso maior será penalizado com 50 pontos. a falta da tarefa pré ou pós-laboratório 
ocasionará perda de 25 pontos. Outros problemas poderão ocasionar diminuição na nota de 
comportamento segundo julgamento do professor. Cada aula poderá ter no seu início, a critério do 
professor, uma avaliação instantânea sobre o conteúdo do trabalho pré-laboratório ou pós-laboratório. As 
avaliações são individuais e, de modo similar às provas escritas, permitir-se-á consultar somente o Caderno 
de Laboratório. Ao final do período letivo, será computada a média das notas de comportamento e dos 
testes de avaliações instantâneas (MLAB).  
 A Média Parcial da disciplina será a média aritmética da média das duas provas (PM), a nota do 
Projeto de Experimento Livre (MPEL), A média das avaliações remotas síncronas e assíncronas (MREM) e a 
avaliação do laboratório (MLAB), considerando os seguintes pesos:  

MP = 0,4 PM + 0,2 MPEL +  0,2 MREM + 0,2 MLAB 
ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Será ofertada 1 turma (2ª feira) com 12 alunos e 1 turma (3ª feira) com 24 alunos - divididos em 
grupos de 12 alunos cada.  
Características de espaço físico do laboratório: 
Nome: LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL 
Localização: Departamento de Química 
Área: 103,39 m 2. 
Disposição de bancadas: O laboratório possui 9 bancadas. Cada bancada comporta 4 alunos nas 
condições regulares 
Total de alunos que o laboratório comporta: 36. 
Número de vagas pretendida para oferta em 2021/1: Grupo de 12 alunos 
Conteúdo abordado presencial: 20 horas (30%) 
Cada grupo trabalhará em rotação com atividade presencial a cada 15 dias.  
Turma 1: horário segunda-feira 07:30-11:30h 
Turma 2: horário terça-feira 7:30-11:30h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
1- Chemical Principles, P. W. Atkins, L. L. Jones, 5th ed., W. H. Freeman and Company, 2010. Disponível para 
leitura em: https://archive.org/details/p.w.atkinsl.l.jones2010chemicalprinciples/mode/2up 
2- Chemistry the central science, T. L. Brown, H. E. Lemay, B. E. Bursten, 8th ed., Prentice Hall, 2000. 
Disponível para leitura em: https://openlibrary.org/books/OL13629867M/Chemistry 
3- Chemistry, matter and its changes, James E. Brady, J. R. Holum, 3rd ed. Wiley, 2000. Disponível para 
leitura em: https://openlibrary.org/books/OL45633M/Chemistry 
4- Chemistry, The Central Science, James C. Hill, Prentice Hall College Div. 8th ed., 2005. Disponível para 
leitura em: https://openlibrary.org/books/OL7333395M/Chemistry 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
1- Chemical principles, R. E. Dickerson, H. B. Gray, G. P. Haight,  (1979). 3th ed., The Benjamin/Cummings 
Publishing Company, Inc. , Menlo Park, CA. ISBN 0805323988. Disponível em: 



https://resolver.caltech.edu/CaltechBOOK:1979.001 Pdf dos capítulos disponível em: 
https://authors.library.caltech.edu/25050/ 
2- Chemistry: Getting a Big Reaction! (Basher), D. Green, Kingfisher, 2010. Disponível para leitura em: 
https://openlibrary.org/books/OL24394692M/Chemistry_Getting_a_Big_Reaction!_(Basher) 
3- Chemistry: an atoms-focused approach, T. R. Gilbert, R. V. Kirss, N. Foster, W. W. Norton & Company, Inc. 
2013. Disponível para leitura em: 
https://openlibrary.org/works/OL16811393W/Chemistry?edition=chemistryatomsfo0000gilb 
4- Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente, P. Atkins, L. L. Jones, 5ª Ed, 
Trad. Ricardo Bicca de Alencastro, Bookman, Porto Alegre, 2012. ISBN 978-85-407-0054-3. Disponível em 
https://archive.org/details/AtkinsJonesPrincpiosDaQumica 
 
Professores da Disciplina:  Shirley Nakagaki, Flávio Matsumoto e Tatiana Renata Gomes Simões 
 
Assinatura:  
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 

 



ANEXO ÚNICO – Quadro da programação 
Datas 

Aula 

CONTEÚDO E ATIVIDADES MINISTRADAS NO MODO HIBRIDO (LABORATORIO e FORMA REMOTA) 
para 2 turmas de 8 a 12 estudantes divididos em Turmas A e B 

2ª 3ª 
ATIVIDADE EM LABORATORIO  

ATIVIDADE NA PLATAFORMA TEAMS (FORMA REMOTA)  
 

20/09 21/09 1 

não há PARA TODA A TURMA 
- Apresentação da disciplina, sistemática da aula, bibliografia, diferentes formas de 
avaliações, sistemas de notas, apresentação das atividades do tema livre, 
apresentação da plataforma Teams, as atividades síncronas e assíncronas. 
- Normas de trabalho, introdução à segurança em laboratório e descarte de resíduos. 
- Introdução à metodologia científica.  
- Apresentação de unidades, algarismos significativos, notação cientifica.  
- Medidas e erros. Algarismos significativos. Notação e simbologia química, 
recomendações da IUPAC.  
- Apresentação dos materiais de laboratório de química.  
- Kit de materiais do Laboratório de Química Geral.  
- Diferenciação entre as diferentes vidrarias e acessórios nos laboratórios de química. 
- Determinação de volumes de líquidos, vidrarias volumétricas e não volumétricas 
- A importância da observação experimental 
EXERCÍCIOS E ATIVIDADES AVALIATIVAS 1 

27/09 
04/10 

28/09 
05/10 

2 e 3 

Experimento 1: determinação da 
densidade de alguns metais.  
Experimento 2: comportamento 
do cobre sólido imerso em 
solução de nitrato de prata 
(início). 

-Embasamento teórico a respeito da densidade; cálculo de densidade, como 
proceder na determinação da densidade de alguns metais.  
- Embasamento teórico a respeito do experimento do cobre imerso em solução de 
nitrato de prata.  
EXERCÍCIOS E ATIVIDADES AVALIATIVAS 2 

11/10 
18/10 

19/10 
26/10 

4 e 5 

Experimento 2: (continuação) 
comportamento do cobre sólido 
imerso em solução de nitrato de 
prata. 
Experimento 3: Reações entre 
íons em solução aquosa. 

- Cálculos e conclusões referentes ao Experimento 2.  
- Discussão da avaliação de barra de erros, desvios possíveis de serem calculados 
considerando os resultados unidos pelos estudantes, algumas avaliações estatísticas. 
- Embasamento do Experimento 3: Reações entre íons em solução aquosa. (formula 
e nome dos compostos, evidências de reações químicas, representação das reações 
químicas em forma molecular, iônica total e iônica simplificada, Calculo de preparo 
de solução, cálculo da preparação de soluções de forma quantitativa, vidraria 
adequada, etc.). 
EXERCÍCIOS E ATIVIDADES AVALIATIVAS 3 



Datas 

Aula 

CONTEÚDO E ATIVIDADES MINISTRADAS NO MODO HIBRIDO (LABORATORIO e FORMA REMOTA) 
para 2 turmas de 8 a 12 estudantes divididos em Turmas A e B 

2ª 3ª 
ATIVIDADE EM LABORATORIO  

ATIVIDADE NA PLATAFORMA TEAMS (FORMA REMOTA)  
 

01/11 
08/11 

09/11 
16/11 

6 e 7 

Experimento 4: investigação 
quantitativa da reação de 
produção de gás hidrogênio a 
partir do alumínio metálico. 

Prova P1  
- Embasamento teórico sobe o Experimento 4 
- Cálculos referentes ao experimento. 
EXERCÍCIOS E ATIVIDADES AVALIATIVAS 4 

22/11 
29/11 

23/11 
30/11 

8 e 9 
Experimento 5: determinação da 
composição de um sal hidratado 

- Embasamento teórico sobre o Experimento 5 
EXERCÍCIOS E ATIVIDADES AVALIATIVAS 5 

06/12 
13/12 

07/12 
14/12 

10 e 11 
Atividades do experimento livre Prova P2  

  12 

 Avaliações feitas pelos estudantes dos vídeos dos experimentos livres feitos de cada 
estudantes e colocados na plataforma Teams (3h) 
Inserção na plataforma Teams pelos estudantes de arquivo do relatório executado de 
forma assíncrona, referente a atividade de experimento livre (arquivo pdf) 

20/12 21/12 13  EXAME FINAL 

 


