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Esta disciplina tem como objetivo fazer uma revisão geral da Eletrônica
Orgânica, desde seus fundamentos até o atual estado-da-arte da pesquisa na
área, com um foco especial em aplicações em dispositivos eletrônicos e
optoeletrônicos. Inicialmente, será feita uma revisão de conceitos básicos da
física de semicondutores e de dispositivos eletrônicos, seguida de uma
introdução às origens das propriedades eletrônicas de semicondutores orgânicos,
tanto de sólidos moleculares quanto de polímeros conjugados. Na sequência,
serão discutidas as técnicas de caracterização elétrica e optoeletrônica de
semicondutores orgânicos, com um foco especial na Física de dispositivos
eletrônicos. Três sistemas serão utilizados como base para o estudo das
propriedades de injeção, transporte, fotogeração, aprisionamento e recombinação
de portadores de cargas nesses materiais: diodos orgânicos emissores de luz
(OLEDs), células fotovoltaicas orgânicas (OPVs) e transistores de efeito de
campo orgânico (OFETs). Ao final do curso, espera-se que os alunos tenham o
domínio dos princípios básicos que determinam as propriedades eletrônicas de
semicondutores orgânicos e que saibam quais os parâmetros importantes para a
caracterização elétrica e optoeletrônica de dispositivos orgânicos. A disciplina
será ministrada com aulas expositivas elaboradas a partir da bibliografia
apresentada [1-8]. 
 
Avaliação: Os estudantes devem obter presença de 75% nas aulas ministradas e
apresentar um seminário sobre tópicos relacionados ao tema da disciplina. 
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