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Disciplina: FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ORGÂNICA I 

QUÍMICA ORGÂNICA I 

Código: CQ124 

Código: CQ231 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 

CQ138/CQ211 
Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (X) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

CH Total: 30 

CH semanal: 04 
Padrão 

(PD): 30 
Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE):0 

Estágio de Formação Pedagógica (EFP): 0 Extensão (EXT): 0 Prática como Componente Curricular (PCC): 0 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Natureza dos compostos orgânicos. Estudo das funções orgânicas. Relação entre estrutura e 
propriedades dos compostos orgânicos. Hibridização. Acidez-basicidade. Estereoquímica. Intermediários 
de Reação. 

 

 

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota emergencial 
Disciplina ofertada no Período Especial 

 
A disciplina está sendo ofertada totalmente EaD em caráter emergencial devido a recente pandemia da 

COVID-19. 
 

 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

 
Modulo 1: Teoria estrutural. A regra do octeto. Estruturas de Lewis e carga formal. Ressonância. Teoria 
mecânico-quântica. Configuração eletrônica. Orbitais atômicos. Ligação covalente. Orbitais híbridos. 
Geometria molecular. Polaridade das ligações. Polaridade das moléculas. Teoria de repulsão dos pares 
de valência. Orbitais moleculares. Estrutura de intermediários reativos em química orgânica: carbocátions, 
carbânions, radicais livres, carbenos. 
 
Modulo 2: Representação dos compostos orgânicos. Grupos funcionais. Famílias de compostos 
orgânicos. Regras gerais de nomenclatura. Propriedades físicas e estrutura molecular. 
 
Modulo 3: Reações ácido-base. Força de ácidos e bases. Relação entre estrutura e acidez. Efeito do 
solvente na acidez. Acidez através dos orbitais moleculares. 
 
Modulo 4: Estereoquímica. Quiralidade e atividade óptica. Nomenclatura de enantiômeros. Moléculas 
com um estereocentro. Projeção de Fischer. 

 
 

 

OBJETIVO GERAL 
 

Dar ao estudante uma visão geral sobre a estrutura dos compostos orgânicos. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Compreender a natureza dos compostos orgânicos, reconhecendo as principais funções orgânicas, 
nomenclatura e suas propriedades físicas e químicas. 

 
 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina terá 40 vagas (20 vagas CQ124 + 20 vagas CQ231) e o conteúdo será ministrado de forma 
síncrona remota, dividido em módulos e com apresentação de 14 aulas expositivas via Microsoft Teams. 
As aulas serão ministradas por 2 professores e ocorrerão às 9:30 h nas terças e quintas-feiras entre os 
dias 11/08/2020 – 26/09/2020. As aulas serão gravadas na plataforma Microsoft Teams (para permitir 
revisão de conteúdos pelos alunos) e terão duração de aproximadamente 2 h/aula. Os módulos serão 
ministrados de acordo com uma sequência lógica adequada para o melhor aprendizado. A primeira aula 
será destinada à orientação dos alunos no ambiente de trabalho virtual e serão postados os materiais 
como: cronograma de atividades, formato e metodologia da disciplina, materiais introdutórios do conteúdo 
da disciplina e será abordado o conteúdo didático proposto. Todos os slides relacionados com a 
disciplina, listas de exercícios e materiais complementares ficarão disponíveis na sala virtual da turma no 
Microsoft Teams. Após, os módulos serão ministrados de acordo com o cronograma apresentado. Ao final 
de cada módulo, os respectivos professores farão suas avaliações dos alunos. Serão propostos 
exercícios que deverão ser respondidos individualmente, sendo que a entrega será feita em uma data a 
ser acordada com a turma. 
 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A forma de avaliação será apresentada aos alunos no primeiro dia de aula. A avaliação irá ocorrer através 
da resolução de listas de exercícios individualmente. No início de cada módulo, o professor irá fornecer a 
lista de exercícios sobre o respectivo módulo, que deverá ser resolvido à mão, digitalizado, e enviado por 
e-mail ao professor 1 semana (7 dias) após o final do módulo em datas determinadas no cronograma. A 
nota final será calculada pela média aritmética das atividades. Considerando cada lista de exercícios 
como LE1, LE2, LE3 e LE4, então: 
 

NF = (LE1 +LE2 + LE3 + LE4) / 4 
 

Aos alunos que não alcançarem a NF  70, e que obtiverem NF  40, será elaborado um exame final (E) 
sobre todo o todo o conteúdo ministrado na forma de lista de exercício que deverá ser respondida 
individualmente. A nota final após o exame (NF1) será calculada da maneira abaixo, seguindo a 

Resolução CEPE N
o
 3797, que determina o valor mínimo necessário aprovação como NF1  50. 

 
NF1 = (NF + E) / 2 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

1. Solomons, T.W.G., Fryhle, C.B. Química Orgânica, vol. 1, 12
a 
ed., Editora LTC, 2018. 

2. Carey, F.A., Química Orgânica. vol. 1, 9
a 
ed., Editora Bookman-McGraw Hill, 2014. 

3. Clayden, J., Greeves, N., Warren, S., Wothers, P. Organic Chemistry. 2
a
ed Oxford University Press, 

2012. 
4. 2. McMurry, J. Química Orgânica – Combo, tradução da 9

a
 ed. norte-americana, vol. 1 e 2. Editora 

Cengage Learning, 2016. (https://cengagebrasil.vitalsource.com/#/books/9788522125296/pageid/2) 
(https://cengagebrasil.vitalsource.com/#/books/9788522125319/pageid/0)  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

1. Bruice, P.Y. Fundamentos de Química Orgânica, 2
a 
ed., Editora Pearson-Prentice Hall, 2013. 

2.Streitwieser, A., Heathcock, C.A., Kosower, E.M. Introduction to Organic Chemistry, 4
a
ed., Prentice Hall, 

1992. 

https://cengagebrasil.vitalsource.com/#/books/9788522125296/pageid/2
https://cengagebrasil.vitalsource.com/#/books/9788522125319/pageid/0
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3. Morrinson, R.T. & Boyd, R.N. Organic Chemistry, 7
a 
ed. Pearson India, 2011. 

4. Costa, P.; Ferreira, V.; Esteves, P.; Vasconcellos, M., Ácidos e Bases em Química Orgânica. Porto 
Alegre: Bookman, 2005. 
5. Brown,W.H., Iverson, B.L., Anslyn, E.V., Foote, C.S. Organic Chemistry, 8a ed. Editora Cengage 
Learning, 2016. (https://cengagebrasil.vitalsource.com/#/books/9781337516402/pageid/0)  
. 

Professores da Disciplina: Prof. Dr. Daniel da Silveira Rampon e Prof. Dr. Marcelo Gonçalves  Montes 
D’Oca 

Assinatura:   

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: __________________________________________ 

Assinatura: __________________________________________ 
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