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Caracterização da disciplina
Nome da disciplina: Química Inorgânica Avançada
Carga horária:
24 horas
Planejamento da disciplina

Objetivos gerais
Fornecer ao aluno uma visão sobre os compostos de coordenação, suas características, propriedades e
aplicações.
Objetivos específicos
Compreender a estrutura dos compostos de coordenação, de maneira a utilizá-la na interpretação de
espectros eletrônicos, propriedades magnéticas, bem como na sua reatividade e termodinâmica.
Apresentar e discutir algumas aplicações destes compostos tais como em organometálicos e catálise,
dentre outras.
Ementa
Assuntos de interesse atual em Química Inorgânica
Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa
Nesta disciplina a avaliação do rendimento do aluno será realizada em função do seu aproveitamento em
provas teóricas, práticas, seminários, entre outros, conforme definido pelo docente. A modalidade e pesos
de cada avaliação serão determinados pelo docente, levando em consideração as particularidades dos
conteúdos trabalhados.
Os conceitos a serem atribuídos aos estudantes não deverão estar rigidamente relacionados a qualquer
nota numérica de provas, trabalhos ou exercícios. 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 e laboratórios. O aluno será informado sobre as normas e critérios de
avaliação que serão considerados ao se iniciar a disciplina.
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Recomendações
É recomendado que o aluno tenha sido aprovado na disciplina BC1310 Ligações Químicas.

