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Não tem
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Graduação em Engenharia dg CorTlputação
V.JUSTIFICATgVÀ

'

A Químicaé a ár
cla matéria. Portanto pára di ninlinn r-nntrihtil narn n fnrmn.-ãn dn Cn,~nnhni,n 'nrnnnnnna A l-.
-;'..-, ....
da
matéria.Portanto.essa disciplinacontribuipara a formaçãodo Engenheirofornecendo
a base cotaceltual
para o.

entendimento dos diferentes processos químicos típicos da área do conhecimento da engenharia. Assim, está
presente indiretamente na construção do perfil deste profissional nc>que diz respeito a habilidades de: seleção e
controle das reações químicas enwlúdas nos processos de geração de energia: desenvolúmentode materiais:
conhecimento dos aspectos relacionados à corrosão em equipamentos e avaliação do impcactoambiental de
produtos químicos e processos.

V!. EMENTA
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Estrutura eletrõnicados átomos, Propriedades periódicas dos eletnentos. Ligação química. tons e moléculas.

Soluções- Funções, equações químicas, cálculos estequiométrlcos,

Equilíbrio iónico. Eietroquílnica.

VII.OBJETIVOS

Obletivos Gerais:

'

ácidos e bases. Cinética quíi-nucae equilíbrio.

"

Capacitar o aluno a Interpretare aplicar conceitos: princípios e leis fundamentais da QLiÍl-nEGa
referentes à
natureza. estrutura e reatíxidadedos elementos e compostos quír-nacosa partir dos quais se originam os diferentes
materiaise processos empregados em sua respectivaárea da eFlgenharia(energia e da computação)
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Apreserltar os modelos atómicos e a estrutura dos átomos e como estas características Interferemnas
riódlcas dos elementos químicos.

s com as propriedades
dos materiaisde

bases,
como ácidos
funções qutil)ocas
aagenharia.urrlas fuiações
quí111lcas
orgânicasee inorgânicastais
tais como
ácidos bases,
sais óxidose
hldrocarbonetosnceamentode reações qulrnicas e a realização de cálculos estequiométricos.
Exibir

e exercitar

os

conceitos

de solução

e concerltração.

..,

111troduzir
os conceitos de ciraéticaquímica. velocidadede reaçC)esqutmlcas. equtiiDnoe cuíi
QuÍmIco

Princípios de Elgtroauimica e Corrosão.

vivi.CONTEÚDO PROGRAMÁTICA
CclnteCido Teórico
a) Ferramenta básica da cluírnica
Classificação da nlatérla
Transformações

químicas

Elementos e átomos
Modelos atómicos

e físicas

da tncatérla

Configuração eletrânica

b) Propriedades periódicas

Estrutura eletrónlcae Tabela Periódica
PerIodIcIdade Química
c) Ligações Químicas

Elétrons de valêt)cia
Eletronegati\nclade e polaridade das ligações
ForiTlaÇão de ligações qulEnlcas
Ligações iónicas e covalentes
Regra do octeto e Estruturas de Lewis
Geometria n)olecular

Energia de ligação

d) Funções Qulnllcas

Furlções Inorgãrlicas (ácidos: bases: sais e óxidos)
Cliassil:ilação. nomenclatura e ccaracterísticasgerais

Teorias ácido-base: Arrt er)lus

e) Reações quírnlcas

Representação de urna reaçao química

'npos Gerais de Reações químicas

Reações de síntese ou adição
Reações de decomposicãoou análise
Reações de deslocamento ou simples troca
Reações de substituição ou dupla troca

Número de oxidação - reações REDOX

f> Estequlometria
Fórinuias qulrnlcas
Massa atómica, molecular
BalaÉlceainento de equações quílTllcas

Cálculos estequiométricos

g) Soluções

O processo de dlssoluçãol

interações ii)termoleculates:ligação hidrogénio, dipolo-dipolopermanente e de van der Waals
Coeflcier)te de solubilidade
Diagramas de solubilidade

Unidades de concentração (fração molar, percentagem e título em massa, molaridade)

hl Cinética QuÍTTllcâ

Velocidades de reação e mecanismos
Equação de wlocldacle

Teoria das colisões
IElfiuêíacia
da temperaturana velocidadede reação
Equação de Arrheiaius
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RewrslbilicJadede reações químicas
Constante de equilíbrio
Prlrlcíplode Le Cllatelier
Equilíbrio ácido-base

Dlssociaçãa da água
Escalas de pH e pOH
1) Eletroquímíca
Células eletroquímicas
Células galvânlcas
Células eletroiíticas
Conteúdo Prático:
N/A
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A wrificação do rendimento escolar compreenderá frequência

e aproveitamento Fios estudos: os quais
dewrão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atixÀdadescorrespondentes a cada
disciplina, ficando nela reprovado o alui)o que não comparecer: no menir-noca75':!bdas mesmas

A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0 (seis). (Art. 69 e 72 da Res. n" 17.CUn/1997)
O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações cio semestre entre 3.0 e 5.5 terá

direitoa uma now avaliaçãono final do semestre (RECO.excito as atiúdades constantesno art.70.$2'. A

nota será calculada por meio da média aritmética entre a média clãs notas das avaliações parciais (MF) e a
nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n" 17/CUn./1997)
2
Ao aluno que não comparecer

às avaliações

ou nãa apresentar

nota 0 (zero). (Art. 70. $ 4' da Res. n" 17/CUn/1997)

trabalhos

no prazo estaLnelecido

será atríbuídca

Ava nações Escritas

Serão feitas 3 avaliações com mesmo peso e nota máxima igual a l0.0 (dez). As avaliações poderão conter
questões objetivas. objetivas !rllstas e dissertatlvas. As awliações escritas valerão 90 'b da P)otafiilaí
Listas de Exercícios
e
@

indicadas \alemão 10 q,ê,da nota final

Avaliação de Reposição

Pedidode NovaAvaliaçãoem caso de peida por motimde forçamaior- Art. 74 da Res. n" 17./Cun/97:
O

aluno, que por motivo de força maior e plenamente Justificado. deixar de realizar ati\cidades awliativas

pre\estas rno plano de ensino, dewrá formalizar pedido à Chefia do Departatnento de Ensino aa qual a
disciplina pertence: dentro do prazo de 3 (três) dias úteis: apresentando documentação comprobatórla.
©

©

O pedido de nova avaliação deverá ser formcalizado na Secretarlca Integrada de Depcarlamento

A NovaAvaliaçãoserá realizadano finaldo semestrelesivo.após a terceiraavaliação.em dla a ser
combinado
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DATA
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29/07/18a 04/'08/{8

Aprece!)ração do professor e da disciplina.

2;

05/08.'18a 1]/08/18

2) O ÁTOMO

3'

]2/08/]8 a 18/08/18

2) O ÁTOMO

A$$UNTO*
1. NOÇÕES PRELIMINARES

4'

]9/:08/]8 a 25/08,/]8

3} PERIODICIDADE QUÍMICA

5'

26/08/]8

3) PERIODICIDADEQUÍMICA

6"

02:/09./]8a 08/09/18

7'

09/09.:]8 a 15/09/]8

8"

]6./'09.';18a 22/'09/]8

9"

23/09/]8

a 01/09./18

3rd Internatiotlai Caparica Conference on Chromogenic and Emisslve
Matericals: Caparica - Portugal
] :; AV ;QLg&çA\.

b.h!«Ng $&

4}LIGACÕES QUÍMICAS
5} FUNÇÕES QUÍMICAS
6} TIPOS GERAIS Db HEAÇUbb QUÊIVII\-AB

a 29,''09,']8

7) ESTEQUtOMETRiA

3Ü,'0g/18 a 06/']0/]8

2" ÂVÃL}ÂÇ&Ç buçMI g&

]] '

07/] 0/] 8 a 13./10/']8

q2 '

14/']0./;
] 8 ca20/'10,f] 8

8) SOLUÇÕES

{3"

2]/ 10./] 8 a 27/] 0;'18

9) CINETICAQUÍMICA

]4 "

28/] ]/18 a 03/} 1,']8

IO)EQUIUBRIO QUÍMICO

]5'

04,'] 1/18 a ]0/1 ]/]8

IO)EQUÍLIBRIO QUÍMICO

16'

1 },'] ]/18 a ]7/] 1.'18

17"

] 8..']]/ 18 a 24./]]/18

]8"

25/'11./]8 a 01,']2/]8

7)ESTEQUIOMETRIA

] ] } ELETROQUIMiCA

11) ELETROQUIMICA

3'ÀVALÉAÇÂOE$CRÊTÂ
AVALIAÇÃO DEREPOSIÇAQ
AVALIAÇÃODERECUPERAÇAO
DÊVULGÃÇAODE NOTAS

O cronograma esta suleÊtoa ajustes
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