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DISCIPLINA

Código Nome Carga horária

AT'ópicosEspeciais em Química I: Introdução a 30
Difração de Raios-X

<'ula Teórica; Aula Prática)

AP'otal
30

Ementa
Sólidos cristalinos e amorfos, Simetria, grupos pontuais e grupos espaciais, Cristalografia, Difração de raios
X, Instrumenta ão Básica, A lica ões,refinamento e softwares.

Ob'etivos
Propiciar ao mestrando um aprofundamento na área de materiais, ampliando seu conhecimento na referida
área.



Conteúdo Pro ramático
1.SÓLIDOS CRISTALINOS E AMORFOS
estrutura dos sólidos, descrição dos sólidos, rede direta/recíproca

2. SIMETRIA
HM e SCH, grupos pontuais e grupos espaciais

3 Cristalografia
descrição vetorial básica

4 Difração de raios X
Instrumentação Básica, Aplicações (tamanho de cristalito, base de dados, atribuição
manual), refinamento e softwares.

Atividades Práticas

Metodolo ia
Devido a pandemia do COVID-19 e considerando a Resolução n'52/2020 —CEPE, a metodologia adotada

excepcionalmente abrangerá o envio de materiais de apoio. Aulas remotas síncronas realizadas por meio de

aplicativos como Google Meet ou SKYPE serão realizadas para discussão dos temas. Tarefas sobre os temas

serão solicitadas, avaliadas e o docente dará consulta aos discentes. Recursos como textos e temas de caráter

científico em artigos científicos serão utilizados. Caso as aulas voltem a ser presenciais, serão utilizadas aulas

expositivas.

Avaliação
critérios, mecanismos, instrumentos e eriodicidade

A avaliação do rendimento do aluno na disciplina é obtida por meio de 1 (uma) prova escrita, no

valor de 0 (zero) a 10 (dez), realizada durante o período modular da disciplina.

A nota da prova presencial e escrita representará 60% (sessenta por cento) da composição da nota

final da disciplina que será complementada por outras formas de avaliação.

Os valores obtidos pelo aluno por meio de outras formas de avaliação como: debates, trabalhos

individuais ou grupais, seminários, resenhas de livros/artigos, relatórios, dentre outros, deverá

representar 40% (quarenta por cento), sendo registrados no diário de classe.

A média final da disciplina será apurada segundo a equação abaixo:

P,. 0,.
MD =0,6 g —' 0,4 g —'
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MD: média da disciplina. P: prova. 0: outras formas de avaliação. n: número de avaliações.

Para aprovação final o aluno deverá obter média final igual ou superior a 7,0 (sete) e 75% (setenta e

cinco por cento) de frequência.
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