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Planejamento da disciplina
Objetivos gerais
Esta disciplina tem por principal objetivo uma abordagem teórica referente aos fenômenos cinéticos e
eletroquímicos que ocorrem em diferentes processos de transformação química.

Objetivos específicos
Duas vertentes serão exploradas nesta disciplina, levando-se em consideração os processos cinéticos em
fase gasosa e em solução, bem como aspectos referentes às reações eletroquímicas e seus formalismos
matemáticos relacionados à termodinâmica e à cinética de eletrodos e reações eletroquímicas em solução.
Ementa
Serão abordados temas relacionados à cinética e dinâmica química, teoria de Arrhenius e energia de
ativação, ordem e mecanismos de reações, cinética em soluções, métodos experimentais, formulações
teóricas da cinética química, eletroquímica fundamental, processos de eletrodo, fundamentos das técnicas
eletroquímicas e eletroanalíticas.
Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa
A avaliação do rendimento do aluno é realizada em função do seu aproveitamento em provas teóricas,
seminários, trabalhos de campo, entre outros, conforme exigido pelo docente. A modalidade e pesos de
cada avaliação serão determinados pelo docente, levando em consideração as particularidades dos
conteúdos trabalhados.
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Recomendações
Recomenda-se que o aluno se matricule nessa disciplina após ter concluído a disciplina BC-0401
(Transformações Químicas).

