
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 
- Aprimorar conhecimentos prévios necessários para aprofundamento nos conceitos da físico-química moderna
- Conhecer as relações de funções de estado termodinâmico fundamentais e suas relações com fenômenos químicos
- Caracterizar o estado de equilíbrio como condição de estabilidade termodinâmica em função de propriedades naturais de sistemas físico-
químicos
- Reconhecer propriedades de fases e suas interações heterogêneas
- Explicar as transformações químicas através do uso dos conceitos e modelos da cinética química e catálise 

OBJETIVOS:

- Consolidar fundamentos da termodinâmica clássica (1ª, 2ª e 3ª lei)
- Estabelecer as relações de funções termodinâmicas com potencial químico e afinidade
- Caracterizar propriedades das fases e suas relações em sistemas heterogêneos
- Apresentar e exercitar os fundamentos teóricos dos modelos físico-químicos aplicados à cinética química e catálise

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 – Termodinâmica clássica (6h)
2 – Entropia, potencial químico e afinidade química (6h)
3 – Termodinâmica dos estados de equilíbrio (6h)
4 – Físico-química das fases (6h)
5 – Soluções (6h) 
6 – Cinética química e catálise (12h)
7 – Exercícios e revisões (12h)
8 – Avaliações e recuperação (6h) 
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Atividades
Complementares Práticas experimentais em laboratório de Química

Estratégias de
ensino utilizadas Aulas expositivas e dialogadas com o uso de lousa, giz, projetor multimídia e atividades de pesquisa.

Atitudes

Gerais

Docente: Motivar os discentes à adesão da teoria, pesquisa e prática aplicada dentro da disciplina (contextualização
com a ciência,  tecnologia e sociedade).  Valorizar o companheirismo e o espírito de equipe desenvolvido entre os
discentes. Promover a integração entre os discentes para que se desempenhe coesão e interdisciplinaridade entre o(s)
grupo(s).  
Discente:  Trabalhar  em  grupo,  partilhando  saberes  e  responsabilidades.  Desenvolver  a  curiosidade  científica.
Desenvolver um perfil investigativo e colaborativo. Desenvolver as atividades com atenção, zelo, organização, método,
calma  e  postura  ética.  Ter  bom  comportamento  além  de  comprometimento,  pontualidade,  assiduidade  e
responsabilidade durante as aulas e as atividades desenvolvidas.  Valorizar o diálogo e a consulta (pesquisa).  Ter
iniciativa na busca de informações e responsabilizar-se por suas atividades. Respeitar as opiniões dos outros e aceitar
as diferenças. Desenvolver a consciência crítica frente à realidade, à profissão, aos fatos, acontecimentos e teorias.
Fazer uso do conhecimento construído em sala de aula de forma consciente, objetivando a interação deste saber  com
o desenvolvimento tecnológico, cientifico e social atual.

Critérios e
Instrumentos de

Avaliação

- duas (2) avaliações individuais, com consulta ao material didático.
- avaliação da participação, evolução e pró-atividade dos estudantes
- estudantes com média igual ou superior a 6,0 (média aritmética das avaliações, relatórios e avaliação da participação
do estudante) serão aprovados.
- estudantes com média menor que 6,0 poderão participar da avaliação de recuperação e serão aprovados com nota
igual ou superior a 6,0.
- apenas uma (1) avaliação de recuperação será realizada no fim do semestre
- estudantes ausentes em avaliações tem o prazo de uma (1) semana para realizar avaliação substitutiva

Ementa
Potencial Químico; Equilíbrio entre fases; Diagrama de fases; Propriedades coligativas; 
Cinética Química; Catálise.

Referências

Básicas

KONDEPUDI, D. K.; PRIGOGINE, I. Modern thermodynamics: from heat engines to 
dissipative structures. Chichester: J. Wiley, 1998. xvii, 486p. ISBN 0471973947 

ATKINS, P. W. Fisico-química: fundamentos. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2003 476 p. ISBN 
8521613830. 

Complementares

CASTELLAN, Gilbert William. Fundamentos de físico-química. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, c1986. xx, 527 p. ISBN 8521604890. 

MOORE, Walter John. Físico-química. São Paulo: Edgard Blucher, c1976. 2 v. ISBN 

9788521200130 (v.1). 

PILLA, Luiz. Físico-química. Rio de Janeiro: LTC, 1979-1980. 2 v. ISBN 8521600577 (obra 

completa). 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO PARALELO: quinta-feira 11:35 – 12:30 e sexta-feira 15:40 -16:35

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Data Horas Aula Conteúdo Recursos 

10/2
2 1 Introdução ao período letivo

quadro, giz, projetor e capítulos de
literatura selecionada (abaixo)

14/2
1 2

Revisão de conhecimentos teóricos: 1ª, 2ª e 3ª lei da
termodinâmica I

Atkins “Fundamentos” capítulos 1, 2, 3
e 4. Prigogine “Modern

Thermodynamics” capítulos 2, 3 e 4.
17/2 2 3 Revisão de conhecimentos teóricos: 1ª, 2ª e 3ª lei da

termodinâmica II
Atkins “Fundamentos” capítulos 1, 2, 3

e 4. Prigogine “Modern
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Thermodynamics” capítulos 2, 3 e 4.

21/2 1 4 Entropia no contexto das reações químicas
Prigogine “Modern Thermodynamics”

capítulo 4; Atkins “Fundamentos”
capítulo 4.

24/2
2 5

Potencial químico, afinidade e produção de entropia em reações
químicas I

3/3
2 6

Potencial químico, afinidade e produção de entropia em reações
químicas II

7/3 1 7 Termodinâmica dos estados de equilíbrio I Atkins “Fundamentos” capítulo 5.
Prigogine “Modern Thermodynamics”

capítulo 5.
10/3 2 8 Termodinâmica dos estados de equilíbrio II
14/3 1 9 Termodinâmica dos estados de equilíbrio III
17/3 2 10 Termodinâmica dos estados de equilíbrio IV

21/3
1 11 Resolução de exercícios selecionados

quadro, giz, projetor e capítulos de
literatura selecionada

24/3 2 12 Físico-química das fases I Atkins “Fundamentos” capítulo 5.
Prigogine “Modern Thermodynamics”

capítulo 7.
28/3 1 13 Físico-química das fases II

31/3 2 14 Físico-química das fases III

4/4 1 15 Físico-química das fases iV

7/4 2 16 Sistematização de conceitos, revisão e exercícios
quadro, giz, projetor e capítulos de

literatura selecionada
11/4 1 17 Avaliação I

18/4
1 18

Resolução, correção e ajustes de linguagem teórica/conceitual
físico-química

25/4 1 19 Soluções I Atkins “Fundamentos” capítulo 7 e 8.
Prigogine “Modern Thermodynamics”

capítulo 8.28/4 2 20 Soluções II

2/5 1 21 Soluções III

5/5 2
22 Resolução de exercícios selecionados

quadro, giz, projetor e capítulos de
literatura selecionada

9/5 1 23 Introdução às transformações químicas

Atkins “Fundamentos” capítulo 10.
Prigogine “Modern Thermodynamics”

capítulo 9.

12/5 2 24 Cinética química I

16/5 1 25 Cinética química II

19/5 2 26 Cinética química III

23/5 1 27 Cinética química IV

26/5 2 28 Produção de entropia de reações químicas

30/5 1 29 Catálise I

2/6 2 30 Catálise II

6/6 1 31 Catálise III

9/6 2 32 Resolução de exercícios selecionados

quadro, giz, projetor e capítulos de
literatura selecionada

13/6 1 33 Sistematização de conceitos

20/6 1 34 Revisão

23/6 2 35 Avaliação II

27/6 1 36 Resolução, correção e ajustes de linguagem físico-química
30/6 2 37 Recuperação
4/7 1 38 Fechamento do período letivo
total 56
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