
Ficha 2 (variável)

Disciplina: Físico-Química IV Código: CQ243
Natureza: 
( X ) Obrigatória 
(  ) Optativa

(X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito:
CQ238 e CM300 Co-requisito: - Modalidade: (  ) Presencial     (X) Totalmente EaD    ( ). EaD*

CH Total: 30

CH semanal: 2
Padrão (PD): 2

Laboratório 

(LB):0
Campo (CP): 0

Estágio (ES): 

0

Orientada 

(OR):0
Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática) 

Velocidades de reações;  Leis de velocidades integradas;  Teoria de reações biomoleculares,  Efeito da
temperatura; Métodos experimentais em estudos cinéticos; Reações complexas; Reações em solução;
Aproximação do estado estacionário; Catálise homogênea e heterogênea; Catálise e Inibição Enzimática. 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

 Moléculas em movimento: modelo de um gás ideal
          Distribuição de Maxwell de velocidades.

Conceitos de velocidade média e velocidade mais provável de moléculas
Energia de ativação em cinética de reações
Frequência de colisões moleculares
Caminho livre médio.

- Tratamento empírico de velocidade de reações:
Definição de velocidade de reação
Equações integradas de velocidade
Métodos de determinação da lei da velocidade
Métodos experimentais de medida da velocidade
Relação entre a constante de velocidade e a temperatura de reação

- Cinética de reações complexas
- Reações unimoleculares

Cinética enzimática
- Dinâmica de reações moleculares:

Teoria do complexo ativado
Teoria das colisões

OBJETIVO GERAL

Compreender as leis de velocidade de reações químicas e suas dependências com diferentes fatores. 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Definir lei de velocidade e constante de velocidade de reações químicas.  Descrever métodos para a 
determinação de ordens de reação.  Descrever a cinética de reações complexas e propor mecanismos 
com base nas leis de velocidades empíricas; aplicar a aproximação do estado estacionário. Compreender 
a catálise em sistemas homogêneos, heterogêneos e enzimáticos.



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

O  conteúdo  programático  será  trabalhado  por  meio  de  atividades  remotas,  que  constarão  de  aulas
expositivas de 2 horas todas na forma 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. Os encontros síncronos serão
gravados para posterior consulta dos/as estudantes. 
b)  modelo  de  tutoria:  além  do  professor  responsável,  a  disciplina  contará  com  um/a  estudante  de
doutorado do programa de pós graduação em química, que estará vinculado à disciplina QUIM-7024 sobre
Prática  em Docência  prevista  no  regimento  do  programa  de  pós  graduação.  O/A  doutorando/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 pelo docente, slides de referência, gravações das aulas expositivas,
encontro  síncrono  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: os
primeiros 30 min. do 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 §1º da
resolução 65/2020, onde fica estabelecido o controle de frequência somente por meio da realização, de
forma assíncrona, de trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes. 
f) indicação do número de vagas: será destinada 30 vagas para a disciplina.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação da disciplina ocorrerá através de três atividades avaliativas. 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 que  compreenderá  100%  do  conteúdo
trabalhado.

Cada prova terá  sua nota complementada com atividades (lista  de exercícios)  para entrega em data
programada. Desse modo, a nota será calculada como uma média aritmética das 3 avaliações:

MF = (P1 + P2 + P3) / 3

onde P1, P2 e P3 terão 25% das suas respectivas notas compostas pelas atividades extras mencionadas.

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.

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


1. Atkins, P. Físico-Química Vol. 2. 3-9 ed. LTC: Rio de Janeiro, 2003-2012.
2. Levine, I.N. Physical Chemistry Vol.1 e 2. 4-6 ed. New York : McGraw-Hill,1995- 2009.
3. Castellan, G. W. Fundamentos de físico-química. Rio de Janeiro : LTC, 1995

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

1. Moore, W. J. Físico-Química. Vol.1 e 2. São Paulo : Edgard Blucher, 1976-90.
2. Burrows, A.; Holman, J.; Parsons, A.; Piling, G.; Price, G. Química: introdução à química inorgânica, 
orgânica e físico-química:Vol.1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
3. McQuarrie, D. A.; Simon, J. D. Physical Chemistry: A Molecular Approach; University Science Books: 
Mill Valley, CA, 1997

Professor da Disciplina: Diego Guedes-Sobrinho

Assinatura: 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________

Assinatura: __________________________________________

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

Cronograma de atividades da Disciplina CQ243 

Período (20/09/2021 à 20/12/2021)

Encontros síncronos (com agendamento) às sextas-feiras das 21:00 - 23:00h pelo Teams

Semana CH Atividade Conteúdo

24/09/21 2 Síncrona Apresentação da disciplina: cronograma e avaliações.

01/10/21 2 Assíncrona Vídeo aula 01

08/10/21 4 Síncrona + 
Assíncrona

Vídeo aula 02 + encontro: discussão e dúvidas

15/10/21 4 Síncrona + 
Assíncrona

Revisão + atividade complementar com nota.

22/10/21 2 Síncrona Prova 01

29/10/21 2 Assíncrona Vídeo aula 03

05/11/21 4 Síncrona + 
Assíncrona

Revisão + atividade complementar com nota.

12/11/21 2 Assíncrona Vídeo aula 04 + encontro: discussão e dúvidas

19/11/21 4 Síncrona + 
Assíncrona

Revisão + atividade complementar com nota.

26/11/21 x 12º SIEPE Sem atividades

03/12/21 2 Síncrona Prova 03

10/12/21 2 Síncrona Prova Final


	PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

