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Planejamento da disciplina

Objetivos gerais
O principal objetivo da disciplina está relacionado ao entendimento teórico dos fenômenos físico-químicos
dos processos no equilíbrio.
Objetivos específicos
A disciplina apresenta por objetivos específicos o entendimento da teoria físico-química, levando-se em
consideração os fenômenos de transferência de calor e realização de trabalho nos processos de
transformação química. Portanto, temas relacionados à físico-química serão discutidos de maneira teórica,
possibilitando o entendimento deste tipo de fenômeno de maneira formal.
Ementa
As leis da Termodinâmica e os conceitos fundamentais. Formalismo matemático constitutivo
teoria Termodinâmica. Serão abordados os seguintes temas: Gases, teoria cinética dos gases, primeira
da termodinâmica, entalpia, capacidade calorífica a pressão e volume constantes, segunda lei
termodinâmica, entropia e energia livre, relações de Maxwell, potencial químico, fugacidade, terceira lei
termodinâmica.
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Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa
O aluno será informado sobre as normas e critérios de avaliação que serão considerados ao se iniciar a
disciplina. A avaliação do rendimento do aluno é realizada em função do seu aproveitamento em provas
teóricas, seminários, trabalhos de campo, dentre outros, conforme exigido pelo docente. Os resultados
também considerarão a capacidade do aluno de utilizar os conceitos e material das disciplinas,
criatividade, originalidade, clareza de apresentação e participação em sala de aula.
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Recomendações
Recomenda-se que o aluno se matricule nessa disciplina após ter concluído a disciplina BC-0401
(Transformações Químicas).

