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Ementa  
 
Definição de transformações químicas e sua relação com os seres vivos (e a diversificação das espécies), com o 
meio ambiente, com a indústria e com a sociedade. Ligações químicas e interações intermoleculares. Representação 
e classificação das transformações químicas. Entropia, entalpia, energia livre e espontaneidade das transformações. 
Balanço de massa e energia em transformações químicas. Cinética química, velocidade de reação, energia de 
ativação, catalisadores. Equilíbrio químico, equilíbrio ácido-base, soluções tampão, equilíbrios de solubilidade. 

  
Coordenação da disciplina 
 
Monica Lopez ( monica.lopez@ufabc.edu.br ) e Camilo Angelucci  ( camilo.angelucci@ufabc.edu.br ). 

 
Docente responsável 
 
Rodrigo Cordeiro ( rodrigo.cordeiro@ufabc.edu.br ). 

 
Atividades de ensino 
 
Aulas presenciais, siplementadas por: i) videoaulas gravadas e disponibilizadas em plataformas online de acesso 
livre; ii) textos para leitura; iii) estudos dirigidos; iv) listas de exercícios e v) plantões de dúvidas. A divulgação de 
materiais e atividades ocorrerá por meio de uma página na internet mantida pelo professor. A comunicação ocorrerá 
também via e-mail institucional ou plataforma SIGAA.   

 
Disciplina na internet 
 
Página da disciplina: https://sites.google.com/site/disciplinasrodrigo/ 
 
Videoaulas no YouTube: https://www.youtube.com/user/romaghcord/videos 
 
E-mail do professor: rodrigo.cordeiro@ufabc.edu.br 

 
Critérios de avaliação 
 
Provas regulares: duas provas escritas com conteúdo não cumulativo. Prova de recuperação: o estudante que 
obtiver média D ou F terá o direito de realizar uma prova de recuperação com todo o conteúdo do curso.  

 
Cronograma 
 
08/06 – Apresentação da disciplina. Ligações químicas e interações intermoleculares. 
 
13/06 – Interações intermoleculares. 
 
15/06 – Estequiometria. Tipos de reações químicas. 
 
22/06 – Tipos de reações químicas. 
 
27/06 – Termoquímica. 



 
29/06 – Energia livre e espontaneidade. 
 
06/07 – PROVA 1. 
 
11/07 – Cinética química. 
 
13/07 – Cinética química. 
 
20/07 – Equilíbrio químico. 
 
25/07 – Equilíbrios ácido-base. 
 
27/07 – Equilíbrios ácido-base. 
 
03/08 – Equilíbrios de solubilidade. 
 
08/08 – PROVA 2. 
 
10/08 – PROVA SUBSTITUTIVA. 
 
17/08 – Vistas de provas. 
 
22/08 – Plantão de dúvidas. 
 
24/08 – PROVA DE RECUPERAÇÃO. 
 
 
(Atividades de apoio conforme Res. Consuni 183: plantões de dúvidas dias 20/06, 04/07, 11/07, 18/07, 01/08 e 15/08 
no mesmo horário de aula, mediante solicitação por e-mail). 
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