
 

 
 

Ficha 2 (CQ019-Cromatografia) 
 

 

Disciplina: Cromatografia Código: CQ019 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 
CQ122 e CQ124 

Co-requisito: - Modalidade: ( ) Presencial     (X) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 10 
Padrão (PD): 2 

Laboratório (LB): 

2 
Campo (CP): 0 

Estágio (ES): 

0 

Orientada 

(OR):0 
Prática Específica (PE): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
Fenômenos de separação cromatográfica. Tipos de cromatografia. Definição de termos cromatográficos. 
Descrição de componentes do processo cromatográfico. Cromatografia em coluna e planar. Análise 
qualitativa. Análise quantitativa. Otimização de parâmetros de separação. Introdução à cromatografia de 
alta resolução: cromatografia em fase gasosa e cromatografia líquida de alta eficiência. Instrumentação 
analítica e sistemas de detecção. Desenvolvimento e otimização da separação cromatográfica de 
compostos orgânicos. Aplicações. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

Introdução à Cromatografia; Cromatografia Planar; Cromatografia em Coluna; Teoria da Separação 
Cromatográfica; Análise Qualitativa e Quantitativa; Introdução ao Preparo de Amostras para 
Cromatografia; Cromatografia em fase gasosa: princípios, instrumentação, detectores e aplicações; 
Cromatografia líquida de alta eficiência: princípios, instrumentação, detectores e aplicações; Técnicas 
Avançadas em Cromatografia.   

OBJETIVO GERAL 
Absorção de conhecimentos sobre cromatografia, visando especialmente a interpretação dos fenômenos 
cromatográficos e o preparo e conhecimento introdutório de manipulação de materiais e/ou equipamentos 
associados a esta técnica analítica. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Avaliar e aplicar em situações-problema, conceitos abrangentes da área de Cromatografia. 

JUSTIFICATIVA 
Devido à pandemia de COVID-19 e suspensão das atividades presenciais na UFPR, a disciplina será 
ofertada remotamente de acordo com a Resolução Nº 59/2020 – CEPE da Universidade Federal do 
Paraná. A disciplina CQ019 tem sido ofertada para formandos do curso de Química e sua paralização tem 
afetado especialmente este público. Desta maneira, respaldado pela supracitada Resolução (“Art. 3º O 
período especial será regido pelo disposto nos artigos 86 a 91 da Resolução Nº 37/97-CEPE, com as 
devidas adaptações, considerando-se a situação de excepcionalidade em razão das medidas de 
enfrentamento da pandemia de COVID-19” e “Parágrafo único. As adaptações mencionadas no caput 
referem-se a: I. autorização para os colegiados de curso flexibilizarem o projeto pedagógico do curso, 
respeitado o disposto no art. 11”) esta disciplina em Período Especial contemplará todo o conteúdo 
teórico previsto para a disciplina presencial e as atividades de laboratório serão adaptadas através da 
disponibilização de vídeos, textos e simulações de resultados que contemplem o conteúdo que seria 
trabalhado presencialmente no laboratório. Para isto, a referida disciplina conta com duas estudantes de 
pós-graduação do PPGQ, matriculadas em Estágio de Docência, que irão auxiliar na confecção e 
disponibilização de todos os materiais necessários para este fim. 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Exatas  
Departamento de Química 
 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

O conteúdo programático da disciplina CQ019, conforme cronograma em anexo, será trabalhado por 
meio de atividades remotas, durante 6 semanas (10h cada semana, compreendendo 08h de atividades 
assíncronas e 02h síncronas, via Plataforma Teams) no período de 10 de agosto a 18 de setembro de 
2020. São previstas como atividades assíncronas: aulas remotas, vídeos, listas de exercícios, textos de 
apoio, dentre outras) e como atividades síncronas: discussão e resolução de exercícios e as atividades 
avaliativas de cada módulo. Os encontros presenciais (atividade síncronas) entre docente e estudantes, 
ocorrerão todas as sextas-feiras das 9:30-11:30h também através da Plataforma Teams para discussão 
dos conteúdos abordados nas aulas remotas e resolução de exercícios. As aulas, vídeos e listas de 
exercícios de cada módulo serão disponibilizadas para os estudantes no início de cada semana 
(segundas-feiras) e discutidas na sextas-feiras, presencialmente. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina ocorrerá através seis atividades avaliativas referentes aos conteúdos abordados 
em cada módulo da disciplina, utilizando as plataformas TEAMS ou Microsoft Forms (ou equivalente). O 
acesso a essas atividades será enviado por email e os alunos terão horário definido para realização das 
mesmas. O acesso e realização da prova poderão ser feitos através de computador ou celular.  Abaixo 
segue o cronograma dos seis módulos. A média será calculada a partir da média aritmética das 
atividades avaliativas. Para os alunos cujas médias 70 ≥ MF ≥ 40, o exame final ocorrerá em 25/09/2020, 
que constituirá de uma avaliação individual a ser trabalhada em ambiente remoto abrangendo todo 
conteúdo da disciplina. 

 

CRONOGRAMA 
AS ATIVIDADES SERÃO INICIADAS NO TERCEIRO CICLO (10/08) 

 

Programação: 

Data Atividade CH / 

horas 

10/08* Reunião presencial com os matriculados para testes na plataforma TEAMS e 
explicação da metodologia a ser desenvolvida 

02 (duas) 

10/08 Divulgação do primeiro módulo de vídeos, compreendendo os tópicos: 
Introdução à Cromatografia e Cromatografia Planar. Atividades domiciliares para 
estudos e disponibilização de materiais suplementares. Divulgação da primeira 
lista de exercícios, a ser entregue durante a aula do dia 14/08. 

06 (seis) 

14/08* Aula presencial de atividade avaliativa e dúvidas 02 (duas) 

17/08 Divulgação do segundo módulo de vídeos, compreendendo o tópico: 
Cromatografia em coluna e Teoria da Separação Cromatográfica I. Atividades 
domiciliares para estudos e disponibilização de materiais suplementares. 
Divulgação da segunda lista de exercícios, a ser entregue durante a aula do dia 
21/08. 

08 (oito) 

21/08* Aula presencial de atividade avaliativa e dúvidas 02 (duas) 

24/08 Divulgação do terceiro módulo de vídeos, compreendendo os tópicos: Teoria da 
Separação Cromatográfica II e Análises Quantitativas e Qualitativas. Atividades 
domiciliares para estudos e disponibilização de materiais suplementares. 
Divulgação da terceira lista de exercícios, a ser entregue durante a aula do dia 
28/08. 

08 (oito) 

28/08* Aula presencial de atividade avaliativa e dúvidas 02 (duas) 

31/08 Divulgação do quarto módulo de vídeos, compreendendo os tópicos: Preparo de 
Amostras para Cromatografia. Atividades domiciliares para estudos e 
disponibilização de materiais suplementares. Divulgação da quarta lista de 
exercícios, a ser entregue durante a aula do dia 04/09. 

06 (oito) 

04/09* Aula presencial de atividade avaliativa e dúvidas 02 (duas) 

07/09 Divulgação do quarto módulo de vídeos, compreendendo o tópico: Cromatografia 
em Fase Gasosa (fundamentação, instrumentação, otimização e aplicações). 
Atividades domiciliares para estudos e disponibilização de materiais 
suplementares. Divulgação da quinta lista de exercícios, a ser entregue durante a 
aula do dia 11/09. 

08 (oito) 

11/09* Aula presencial de atividade avaliativa e dúvidas 02 (duas) 

14/09 Divulgação do quinto módulo de vídeos, compreendendo o tópico: Cromatografia 08 (oito) 



Líquida de Alta Eficiência (fundamentação, instrumentação, otimização e 
aplicações). Atividades domiciliares para estudos e disponibilização de materiais 
suplementares. Divulgação da sexta lista de exercícios, a ser entregue durante a 
aula do dia 18/09. 

18/09* Aula presencial de atividade avaliativa e dúvidas 02 (duas) 

21/09 Divulgação das notas parciais  

25/09* Exame Final 02 (duas) 

TOTAL (CH) 60 horas 

As atividades síncronas e a avaliação final (*) deverão ser realizadas no horário de 09:30-11:30. Porém, 
de acordo com a necessidade de ajuste da Coordenação, para que não ocorram conflitos de horários com 
outras disciplinas, estes horários podem ser alterados. 
 
** A OFERTA DESTA DISCIPLINA EM PERÍODO ESPECIAL ESTÁ CONDICIONADA AO MÁXIMO DE 
30 (TRINTA) ALUNOS. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
 

1) Collins, C. H.; Braga, G. L.; Bonato, P. S. Fundamentos de cromatografia. Campinas: UNICAMP. 2006. 
2) Skoog, D. A.; West, D. M.; Holler, F. J. Fundamentos de química analítica. Tradução da 8ª edição 
norte-americana. São Paulo: Thomson Learning, 2015. Disponível em 
https://www.inesul.edu.br/site/documentos/QUIMICA_ANALITICA_SKOOG.pdf 
3) Amorim, A. F. V. Métodos Cromatográficos. Fortaleza: Editora UECE 2019. Disponível em 
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/559763/2/Livro%20M%C3%A9todos%20Cromatogr%C3%
A1ficos.pdf 
* Todo o material de aula (slides, material complementar e listas) serão disponibilizados em pdf. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 

1) Lanças, F. M.; Cromatografia Líquida Moderna. 2ª Edição, Editora Átomo, 2016. 
2) Lanças, F.M. Cromatografia em fase gasosa, Editora Acta, l993. 
3) Nascimento, R. F., Lima, A. C. A., Barbosa, P. G. A., Silva, V. P. A. Cromatografia Gasosa: Aspectos 
teóricos e práticos. Fortaleza: Imprensa Universitária UFC, 2018. Disponível em: 
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/39260  
4) Ciola, R. Fundamentos de Cromatografia a Líquido de alto desempenho. São Paulo, Editora \Blucher, 
1998. 
5) SKOOG, D. A., HOLLER, F. J., NIEMAN, T. A. Principles of instrumental analysis. Philadelphia: 
Saunders College Publishing, c1998 
6) Hamilton, R. J., Sewell, P. A. Introduction to High Performance Liquid Chromatography. Second Edition. 
Chapman and Hall, New York, 1982. Disponível em:  
https://link-springer-com.ez22.periodicos.capes.gov.br/content/pdf/10.1007%2F978-94-009-5938-5.pdf 
 

 

 

Professor da Disciplina: BRUNO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 
 
 

 

Assinatura:  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   MARCO TADEU GRASSI 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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