
 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Química Geral  Código: CQ167 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade:  (  ) Presencial   (x) Ensino remoto emergencial  

( ) 50 % EaD* 

CH Total: 60 h 

CH semanal: 10 

h  

Padrão (PD): 60 
Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

Átomo. Cálculos químicos. Soluções. Equilíbrio químico. Noções de termodinâmica. Oxidação-
redução. Cinética química. Ligações químicas. Teorias ácido-base. 

 

JUSTIFICATIVA 
Devido à pandemia de COVID-19 e suspensão das atividades presenciais na UFPR, a disciplina 
será ofertada remotamente de acordo com a Resolução Nº 59/2020 – CEPE da Universidade 
Federal do Paraná. A disciplina CQ167 apresenta 60 horas teóricas e será ofertada de forma 
remota por seis módulo de uma semana cada no período de 31 de julho a 18 de setembro de 
2020 e apresentará atividades assíncronas (aulas remotas, vídeos, listas de exercícios, textos 
de apoio, dentre outras) e síncronas ( discussão e resolução de exercícios e as atividades 
avaliativas de cada módulo). Estão programadas, em cada módulo, 10 horas de atividades 
semanais divididas em 8h assíncronas e 2h síncronas, as sextas-feiras, das 09:30-11:30h.  
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 

 

1º módulo: Apresentação do Curso; Átomos, Moléculas e Íons, carga nuclear, tabela periódica, 

tabela de cátions e ânions; Breve histórico da teoria atômica, dualidade onda-partícula, função 

de onda e densidade de probabilidade; Estrutura Eletrônica dos átomos, distribuição eletrônica, 

carga nuclear efetiva; Propriedades Periódicas dos elementos. 

2º módulo: Conceitos Básicos de Ligação Química – ligação iônica, estrutura cristalina, sólidos 

amorfos; Conceitos Básicos de Ligação Química – ligação covalente; Teoria de repulsão de 

pares de elétrons e Geometria Molecular, Interações Intermoleculares, correlação com geometria 

molecular, momento de dipolo, ligação de hidrogênio, DNA. 
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3º módulo: Massa molar, mol, pureza de reagentes, analisador elementar; Estequiometria e 
Equações Químicas, rendimento de reação; Unidades de concentração, soluções, diluição, 
vidraria de precisão. 
 
4º módulo: Reações em Soluções Aquosas – solubilidade de compostos iônicos, tabela de 
solubilidade, testes qualitativos de cátions e ânions; Reações em Soluções Aquosas – equações 
iônicas e simplificadas, formação de ácidos fracos; Equilíbrio Químico – lei de ação das massas, 
constante de equilíbrio, rendimento de reação; Equilíbrio Químico, cálculos. 
 
5º módulo: Equilíbrio ácido-base – conceitos de ácidos e bases, constante de equilíbrio, ácidos 

e bases fortes e fracos; Equilíbrio ácido-base – pH definição, cálculos e exemplos; Equilíbrio 

ácido-base – sais e soluções tampão, aminoácidos; Equilíbrio ácido-base – indicadores e 

titulações. 

6º módulo: Termoquímica – calor, trabalho e 1ª lei; Termoquímica – 2ª lei, espontaneidade de 
reações, energia livre;  Cinética química – definição de velocidade de reação, equação de 
velocidade, ordem de reação, constante de velocidade, equação integrada; Cinética química – 
etapas e mecanismo de reação, controle cinético x termodinâmico de reações. 

OBJETIVO GERAL 
 
Dar ao estudante uma introdução geral dos conceitos mais importantes em química. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Avaliar e aplicar em situações-problema, conceitos abrangentes da área da Química  

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
O conteúdo programático da disciplina CQ167, conforme cronograma em anexo, será trabalhado 

por meio de atividades remotas, que constarão de 06 módulos semanais de 10h cada (08h de 

atividades assíncronas e 02h síncronas) no período de 27 de julho a 18 de setembro de 2020. 

São previstas como atividades assíncronas: aulas remotas, vídeos, listas de exercícios, textos 

de apoio, dentre outras) e como atividades síncronas: discussão e resolução de exercícios e as 

atividades avaliativas de cada módulo. Os encontros presenciais (atividade síncronas) entre 

docente e estudantes, ocorrerão todas as sextas-feiras das 9:30-11:30h através da plataforma 

Teams ou UFPR digital (a que se mostrar mais estável no momento das aulas) para discussão 

dos conteúdos abordados nas aulas remotas e resolução de exercícios. As aulas, vídeos e listas 

de exercícios de cada módulo serão disponibilizadas para os estudantes na mesma plataforma 

(Teams ou UFPR digital) no início da semana (segunda-feira) e discutidas na sextas-feiras, 

presencialmente.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina ocorrerá através seis atividades avaliativas referentes aos conteúdos 

abordados em cada módulo da disciplina, utilizando as plataformas UFPR digital, Microsoft 

TEAMS ou Microsoft Forms (ou equivalente). O acesso a essas atividades será enviado por email 



e os alunos terão horário definido para realização das mesmas. O acesso e realização da prova 

poderão ser feitos através de computador ou celular.  Abaixo segue o cronograma dos seis 

módulos. A média será calculada a partir da média aritmética das atividades avaliativas. Para os 

alunos cujas médias 70 ≥ MF ≥ 40, a prova final ocorrerá em 18/09/2020, que constituirá de uma 

avaliação individual a ser trabalhada em ambiente remoto abrangendo todo conteúdo da 

disciplina. 
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Professores da Disciplina: Profa. Dra Ana Luísa L. Lordello, Prof. Dr. Lauro C. Dias 
Júnior, Prof. Dr. Thiago N. M. Cervantes 
 
Assinaturas: __________________________________________ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
______________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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


