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Ficha 2  
Calendário Acadêmico Suplementar 

(Conforme Resoluções CEPE 22/21 e 23/21) 
 
 

DISCIPLINA: Química Orgânica Código: CQ 125 

Natureza:  
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( x) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular 

25 vagas 
3ª feira: 19:00-21:00 
5ª feira: 19:00-21:00 
10/05/21-16/07/21 

Pré-requisito: CQ 124 Co-requisito:  Modalidade: ( x ) Ensino Remoto    
CH Total: 60 
CH semanal: 6 
CH semanal síncrona: 4 
CH semanal assíncrona:2 

Padrão (PD): 60 
Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

Análise conformacional e configuracional de compostos orgânicos. Principais métodos de obtenção, 
reações e mecanismos de alcanos, alquenos, alquinos, haletos de alquila, álcoois, éteres e compostos 
aromáticos. Obtenção de álcoois a partir de compostos carbonilados.  

 
 

PROGRAMA (desdobramento da área de conhecimento em unidades)  
 

Parte 1: Conformação de cadeias carbônicas / conformações de cicloexanos / isomerismo cis-trans em 
cicloalcanos / projeção de Newman / estereoquímica / atividade óptica / nomenclatura de enantiômeros / 
moléculas com mais de um estereocentro / projeção de Fischer / lista de exercícios 

Parte 2: Reações e métodos de obtenção de haletos de alquila / reações de substituição e eliminação 
tipo Sn1, Sn2, E1 e E2 / lista de exercícios 

 
Parte 3: Reações e métodos de obtenção de alquenos e alquinos / reações de adição eletrofílica a 
ligações múltiplas carbono-carbono / reações de eliminação de haletos de alquila / reações e métodos de 
otenção de álcoois e éteres / lista de exercícios / 1ª avaliação 

 
Parte 4: Reações de oxirredução em química orgânica / obtenção de álcoois por redução / oxidação de 
álcoois / compostos organometálicos / álcoois a partir de reagentes de Grignard / lista de exercícios 

 
Parte 5: Compostos aromáticos / reações de substituição eletrofílica aromática / reações de substituição 
nucleofílica aromática / lista de exercícios / 2ª avaliação 

Parte 6: Exame final (todo o conteúdo programático).  
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OBJETIVO GERAL  

Dar ao estudante uma visão geral da reatividade das funções orgânicas: alcanos, alquenos, alquinos, 
haletos de alquila, compostos aromáticos, álcoois e éteres e seus principais mecanismos de reação.  

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Aplicar os conhecimentos adquiridos com relação à reatividade das funções acima descrita, frente a uma 
vasta gama de reagentes.  

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS  
 
A	disciplina	será	desenvolvida	totalmente	de	forma	remota,	com	atividades	síncronas	e	assíncronas,	conforme	
a	descrição	a	seguir:	
	
a)	como	ambiente	de	aprendizagem	 será	empregado	a	plataforma	Microsoft	Teams.	Para	comunicação	do	
professor	 com	 os	 estudantes	 serão	 empregadas	 as	 ferramentas	 de	 comunicação	 síncrona	 e	 assíncrona	
disponíveis	 neste	 ambiente,	 tais	 como	 mensagens	 em	 grupo	 ou	 privadas	 e	 chat.	 Os	 momentos	 síncronos	
ocorrerão	com	o	apoio	da	plataforma	Microsoft	Teams	e	os	encontros	assíncronos	ocorrerão	conforme	os	itens	
descritos	no	item	(c);	
	
b)	tutoria	à	distância:	os	alunos	farão	as	atividades	no	tempo	deles	e	sem	a	interferência	do	professor;	farão	a	
leitura	de	materiais,	assistirão	às	vídeo-aulas	que	 ficará	gravada	e	disponibilizada	aos	alunos	na	plataforma	
Teams,	e	realizarão	as	atividades	avaliativas.	Os	encontros	remotos	síncronos	serão	usados	para	as	aulas	com	
os	conteúdos	didáticos,	além	discutir	as	possíveis	dificuldades	e	reforçar	os	conteúdos	das	aulas	do	dia	ou	de	
dias	anteriores;	
	
c)	material	didático	para	atividades	de	ensino:	serão	disponibilizadas	via	Teams	os	seguintes	materiais:		
-As	aulas	síncronas	ministradas	pelo	professor,	referentes	aos	conteúdos	dos	itens	das	unidades	didáticas,	serão	
gravadas	 e	 estarão	 disponíveis	 para	 novas	 consultas	 a	 qualquer	 momento	 pelos	 estudantes,	 dentro	 da	
plataforma	Teams;	
-Listas	de	exercícios	para	estudo,	disponibilizadas	semanalmente	e	que	deverão	ser	entregues	ao	professor	em	
data	pré-estabelecida.	
	
d)	infraestrutura	tecnológica,	científica	e	instrumental	necessária	à	disciplina:	microcomputador	ou	similar	
com	acesso	à	 internet,	 software	 para	 leitura	de	documentos	em	extensão	 .pdf	 e	 aplicativo	para	escanear	as	
atividades	manuscritas	que	deverão	ser	enviadas	ao	professor	em	extensão	.pdf	(listas	de	exercícios	e	atividade	
individual).	Tal	aplicativo	como	exemplo,	pode	ser	o	Tiny	Scanner,	no	celular;	
	
e)	período	de	ambientação	dos	recursos	tecnológicos	a	serem	utilizados	pelos	discentes:	no	primeiro	encontro	
síncrono	será	apresentado	o	ambiente	de	trabalho	(Teams),	todas	as	informações	da	disciplina,	regras,	normas	
e	as	ferramentas	de	comunicação	disponíveis;	
	
f)	O	número	de	vagas	deverá	ser	de	25	vagas;	
	
g)	Carga	Horária	semanal	para	atividades	síncronas	e	assíncronas:		
Atividades	síncronas:	todas	as	terças-feiras	das	19h00m	às	21h00	m	e	todas	as	quintas-feiras	das	19h00m	às	
21h00m.	Atividades	assíncronas:	assistir	às	vídeo-aulas	que	ficarão	gravadas	após	a	apresentação	do	professor,	
resolução	de	listas	de	exercícios	e	realização	de	atividade	individual	específica.		
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUENCIA  
 

a)Critérios	de	avaliação	
Média	aritmética	das	seguintes	notas,	todas	com	o	mesmo	peso:	
1)	notas	das	listas	de	exercícios	(cinco	listas)	entregues	nas	datas	e	nos	mecanismos	a	serem	combinados	com	
o	professor,		na	forma	manuscrita	&	asssinada	e	na	extensão	.pdf:	(NOTA	01)	
2)	Avaliações	dissertativas	(manuscrita	&	assinada	e	na	extensão.pdf)	referentes	às	partes	1,	2	e	3	do	programa	
(NOTA	2)	e	referente	às	partes	4	e	5	do	programa	(NOTA	3)	
	
MÉDIA	FINAL	(M):	(NOTA	01	+	NOTA	02	+	NOTA	03)/3	
 
2a	 chamada:	 quando devidamente solicitada, seguindo Res CEPE 65/20- com formulário preenchido e doc 
comprobatório, será realizada de acordo com o cronograma estabelecido, com duração de 48h. A avaliação será 
enviada pelo professor de acordo com as recomendações a serem feitas nos encontros síncrons, ficando 
disponibilizada a gravação para posterior consulta.  
 
Exame	 final	 (EF):	 avaliação	 com	 tempo	pré-determinado	 de	 48h,	 Conteúdo	Exame	 Final:	 todos	 os	 tópicos	
abordados	nas	aulas	síncronas,	que	estarão	gravadas	para	posterior	consulta,	se	necessário. 
	
Se	M>=70	e	frequência	>=	75%,	o	aluno	será	aprovado;	
Se	M	<	40	ou	frequência	<	75%	,	o	aluno	será	reprovado;	
Se	 40<=M<70	 e	 frequência	 >=	 75%,	 o	 aluno	 terá	 direito	 a	 realizar	 exame	 final	 e,	 nesse	 caso,	 se	
MF=(M+EF)/2	>=50	o	aluno	será	aprovado,	caso	contrário,	será	reprovado.	
	
As	avaliações	ocorrerão	de	forma	assíncrona	com	prazos	e	datas	pré-determinados	no	cronograma	inicial	a	ser	
apresentado	e	entregue	aos	alunos,	no	primeiro	encontro.	
O	exame	final	ocorrerá	de	forma	assíncrona	com	prazo	pré-determinado	de	48h.		
	
	
b)	Critérios	de	frequência:		
O	controle	de	 frequência	se	dará	pela	 realização	da	entrega	das	atividades	propostas	 (listas	de	exercícios	e	
avaliação	 individual),	 referentes	aos	conteúdos	das	unidades	didáticas.	Está	previsto	um	total	de	cinco	(05)	
listas	de	exercício	e	duas	(02)	avaliações.	Para	obter	o	mínimo	de	75%	de	frequência,	o	aluno	necessita	entregar	
(na	forma	manuscrita	&	assinada)	ao	menos	04	atividades	durante	a	disciplina.	Todas	essas	atividades	deverão	
ser	 entregues	 nas	 datas	 pré-definidas	 pelo	 professor	 junto	 aos	 alunos,	 cujos	 procedimentos	 serão	 também	
esclarecidos	nos	encontros	síncronos	e	ficarão	gravados	para	posterior	checagem.		
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Cronograma de Execução da Disciplina 
 
 
Número de vagas:25 
Data de início:10/05/2021 
Data de fim:16/07/2021 
Total de semanas: 10 
Divisão das atividades semanais, conforme tabela abaixo: 
 

Semana 
Unidade (conforme o 

programa) 
Número de horas 

atividades assíncronas 
Número de horas 

atividades síncronas 
Dia e hora das 

atividades síncronas 
1 Parte 1 2 4 3ª feira: 19:00-21:00 

5ª feira: 19:00-21:00 

2 Parte1 2 4 3ª feira: 19:00-21:00 

5ª feira: 19:00-21:00 

3 Parte2 2 4 3ª feira: 19:00-21:00 

5ª feira: 19:00-21:00 

4 Parte2 2 4 3ª feira: 19:00-21:00 

5ª feira: 19:00-21:00 

5 Parte3 2 4 3ª feira: 19:00-21:00 

5ª feira: 19:00-21:00 

6 Parte3 2 4 3ª feira: 19:00-21:00 

5ª feira: 19:00-21:00 

7 Parte4 2 4 3ª feira: 19:00-21:00 

5ª feira: 19:00-21:00 

8 Parte5 2 4 3ª feira: 19:00-21:00 

5ª feira: 19:00-21:00 

9 Parte5 2 4 3ª feira: 19:00-21:00 

5ª feira: 19:00-21:00 

10 Parte6 2 4 3ª feira: 19:00-21:00 

5ª feira: 19:00-21:00 

 
 
 
Semana 1: 
 (11/05): 1ª parte da aula (síncrona) sobre análise conformacional de cadeias carbônicas, conformações de cicloexanos,  
isomerismo cis-trans em cicloalcanos e projeção de Newman + exercícios de fixação (síncrono e assíncrono) 
(13/05): 2ª parte da aula (síncrona) sobre análise conformacional de cadeias carbônicas, conformações de cicloexanos,  
isomerismo cis-trans em cicloalcanos e projeção de Newman + exercícios de fixação (síncrono e assíncrono) 
 
Semana 2:  
(18/05): 3ª parte da aula (síncrona) sobre análise conformacional de cadeias carbônicas, conformações de cicloexanos,  
isomerismo cis-trans em cicloalcanos e projeção de Newman + exercícios de fixação (síncrono e assíncrono) 
(20/05): 4ª parte da aula (síncrona) sobre análise conformacional de cadeias carbônicas, conformações de cicloexanos,  
isomerismo cis-trans em cicloalcanos e projeção de Newman + liberação da 1ª lista de exercícios (assíncrono) 
  
Semana 3: 
(25/05): 1ª parte da aula (síncrona) sobre reações e métodos de obtenção de haletos de alquila, reações de substituição 
e eliminação tipo Sn1, Sn2, E1 e E2 + exercícios de fixação (síncrono e assíncrono) 
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(27/05): 2ª parte da aula (síncrona) sobre reações e métodos de obtenção de haletos de alquila, reações de substituição 
e eliminação tipo Sn1, Sn2, E1 e E2 + exercícios de fixação (síncrono e assíncrono) 
 
Semana 4: 
(01/06): 3ª parte da aula (síncrona) sobre reações e métodos de obtenção de haletos de alquila, reações de substituição 
e eliminação tipo Sn1, Sn2, E1 e E2 + exercícios de fixação (síncrono e assíncrono) 
 (03/06): 4ª parte da aula (síncrona) sobre reações e métodos de obtenção de haletos de alquila, reações de 
substituição e eliminação tipo Sn1, Sn2, E1 e E2 + liberação da 2ª lista de exercícios (assíncrono) 
 
  
Semana 5: 
(08/06): 1ª parte da aula sobre reações e métodos de obtenção de alquenos e alquinos / reações de adição eletrofílica a 
ligações múltiplas carbono-carbono / reações de eliminação de haletos de alquila / reações e métodos de otenção de 
álcoois e éteres + exercícios de fixação (síncrono e assíncrono) 
(10/06): 2ª parte da aula sobre reações e métodos de obtenção de alquenos e alquinos / reações de adição eletrofílica a 
ligações múltiplas carbono-carbono / reações de eliminação de haletos de alquila / reações e métodos de otenção de 
álcoois e éteres + exercícios de fixação (síncrono e assíncrono) 
 
  
Semana 6: 
(15/06): 3ª parte da aula sobre reações e métodos de obtenção de alquenos e alquinos / reações de adição eletrofílica a 
ligações múltiplas carbono-carbono / reações de eliminação de haletos de alquila / reações e métodos de otenção de 
álcoois e éteres + liberação da 3ª lista de exercícios (assíncrono) 
(17/06): 1ª Avaliação (liberação da prova no horário de aula síncrono; professor estará a disposição durante as 2 horas 
de aula para dúvidas relacionadas às questões da prova. A entrega da resolução ocorrerá até t48h após a liberação da 
prova) 
 
Semana 7: 
(22/06): 1ª parte da aula sobre reações de oxirredução em química orgânica, obtenção de álcoois por redução, oxidação 
de álcoois, compostos organometálicos e álcoois a partir de reagentes de Grignard + exercícios de fixação (síncrono e 
assíncrono)  
(24/06): 2ª parte da aula sobre reações de oxirredução em química orgânica, obtenção de álcoois por redução, oxidação 
de álcoois, compostos organometálicos e álcoois a partir de reagentes de Grignard + liberação da 4ª lista de exercícios 
(assíncrono) 
  
Semana 8: 
(29/06): 1ª parte da aula sobre compostos aromáticos, reações de substituição eletrofílica aromática e reações de 
substituição nucleofílica aromática + exercícios de fixação (síncrono e assíncrono) 
(01/07): 2ª parte da aula sobre compostos aromáticos, reações de substituição eletrofílica aromática e reações de 
substituição nucleofílica aromática + exercícios de fixação (síncrono e assíncrono) 
  
Semana 9:  
(06/07): 3ª parte da aula sobre compostos aromáticos, reações de substituição eletrofílica aromática e reações de 
substituição nucleofílica aromática + liberação da 4ª lista de exercícios (assíncrono) 
(08/07): 2ª Avaliação (liberação da prova no horário de aula síncrono; professor estará a disposição durante as 2 horas 
de aula para dúvidas relacionadas às questões da prova. A entrega da resolução ocorrerá até 48h após a liberação da 
prova) 
 
Semana 10: 
(13/07): Revisão e estudos direcionados para os alunos não aprovados de forma direta na disciplina; preparo para o 
exame final 
(15/07): Exame final para os não aprovados (liberação da prova no horário de aula síncrono; professor estará a 
disposição durante as 2 horas de aula para dúvidas relacionadas às questões da prova. A entrega da resolução 
ocorrerá até 48h após a liberação da prova) 
 
 
 
 
 


