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Disciplina: Fundamentos de Química Orgânica III / Química Orgânica III Código: 
CQ126/CQ233 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: CQ125 Co-requisito: não tem 
Modalidade:(  ) Presencial     (X) Totalmente EaD    

(  )_*C.H.EaD 

CH Total: 60 h 

CH semanal: 4 h 

15 semanas 

Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Principais métodos de obtenção, reações e mecanismos de reações de álcoois e éteres, aldeídos e 
cetonas, ácidos carboxílicos e derivados, aminas e nitrogenados. Química de compostos organometálicos 
(Li, Mg, B, P e S). 
 

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota 
 
A disciplina está sendo ofertada totalmente EaD, de acordo com os critérios estabelecidos na resolução 
22/21-CEPE, 23/21-CEPE e 52/21-CEPE. 
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 
 

Módulo 1: Aminas. Basicidade. Preparação de aminas. Reações de aminas. Reações com ácido nitroso. 
Reações dos sais de arenodiazônio. Reações de aminas com cloreto de sulfonila. Reações de eliminação 
envolvendo compostos de amônio. 
 
Módulo 2: Aldeídos e cetonas. Síntese. Reações de adição a carbonila. Reações de oxidação. Reações 

aldólicas. Reações de adição a compostos ,-insaturados. 
 
Módulo 3: Reações de oxi-redução em química orgânica. Obtenção de álcoois por redução. Oxidação de 
álcoois. Compostos organometálicos. Álcoois a partir de reagentes de Grignard. 
 
Módulo 4: Ácidos carboxílicos e seus derivados. Reações de substituição no carbono acílico. Cloretos de 
acila. Anidridos. Ésteres. Amidas. 
 

Módulo 5: Reações de compostos dicarbonílicos. Síntese de -cetoésteres. Síntese de cetonas 
substituídas. A síntese do éster malônico. Adição de Michael. Reação de Mannich. Síntese de enaminas. 
 

OBJETIVOS GERAIS 
 

Dar ao estudante uma visão geral das reações e mecanismos de compostos orgânicos como álcoois, 
éteres, compostos carbonílicos, aminas e outros compostos nitrogenados. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Compreensão geral dos mecanismos e reações fundamentais relacionados com aminas. Compreensão 
geral dos mecanismos e reações fundamentais relacionados com substâncias carboniladas e derivados. 
Compreensão geral dos mecanismos e reações fundamentais relacionados com substâncias carboxiladas 
e derivados. Compreensão de aspectos gerais sobre análise retrossintética. 
 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Serão ofertadas 30 vagas nesta disciplina, e o conteúdo será ministrado de forma síncrona e assíncrona 
remota, dividido em módulos e com apresentação de aulas expositivas via plataforma Microsoft Teams. 
As aulas serão gravadas na plataforma Microsoft Teams (para permitir acesso posterior aos conteúdos 
pelos alunos) e terão duração de aproximadamente 2 h/aula cada. Os módulos de conteúdo serão 
ministrados de acordo com uma sequência lógica adequada para o melhor aprendizado por via remota. 
Os materiais didáticos na forma de slides de aula, listas de exercícios e materiais complementares serão 
disponibilizados na página da equipe participante da disciplina na plataforma Microsoft Teams. Nesta 
disciplina, a comunicação entre discentes e docentes ocorrerá através da plataforma Microsoft Teams e 
plataforma SIGA. A disciplina será oferecida nas segundas-feiras, das 19:00 h às 21:00 h e quartas-
feiras, das 21:00 h às 23:00 h, de forma síncrona, perfazendo 4 h de atividades semanais. As aulas que 
serão realizadas de forma assíncrona estarão discriminadas no cronograma de aula. Com isso, as 
atividades didáticas ocorrerão no período entre 20/09/2021 até 18/12/2021. A presença dos estudantes 
nas aulas síncronas será controlada através de chamada ao final da aula. O controle de presença das 
atividades assíncronas será realizado através de trabalhos e exercícios de forma assíncrona. A primeira 
aula será destinada à ambientação e orientação dos alunos no ambiente de trabalho virtual e serão 
enviados materiais como: cronograma de atividades, formato e metodologia da disciplina, bibliografia, 
forma de avaliação e materiais introdutórios complementares. 
 
 

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 de forma individual e  assíncrona remota. O professor(a) da 
disciplina irá informar no cronograma os períodos de entrega de cada lista de exercícios de avaliação 
(LA), que deverão ser resolvidas à mão, digitalizadas, e enviadas por e-mail ao professor(a) no prazo 
determinado no cronograma. A lista de avaliação também será anexada no ambiente virtual da turma na 
plataforma Teams, conforme acordado com o professor(a) responsável.  As datas de entregas das listas 
de exercícios de avaliação (LA) estão descritas no cronograma detalhado, e serão apresentadas no 
primeiro dia de aula. A nota final será calculada pela média aritmética das listas de exercícios de 
avaliação (LA). Considerando cada lista de exercícios como LA1 e LA2, teremos então: 
 

NF = (LA1 +LA2) / 2 
 

Fica garantido às/aos estudantes a realização de segunda chamada das avaliações e do exame final, de 
acordo com critérios de concessão estabelecidos pela Resolução N

o
 37/97-CEPE. A segunda chamada 

será agendada em combinação direta com o docente responsável pela disciplina. Aos alunos que não 

alcançarem a NF  70, e que obtiverem NF 40, será elaborado um exame final (E) na forma de lista de 
exercício de avaliação sobre todo o conteúdo ministrado, que deverá ser respondida individualmente, e 
entregue na data combinada no cronograma de aula. A nota final após o exame (NF1) será calculada da 
maneira abaixo, seguindo a Resolução N

o
 37/97-CEPE, que determina o valor mínimo necessário 

aprovação como NF1 50. 
 

NF1 = (NF + E) / 2 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. Solomons, T.W.G., Organic Chemistry, 7
a
 ed., John Wiley & Sons, 2000. 

2. Carey, F.A., Organic Chemistry, 4
a
 ed., McGraw Hill, 2000. 

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

Hall, 1992. 
4. Clayden, J., Greeves, N., Warren, S. e Wothers, P., Organic Chemistry, Oxford University Press, 2001. 
5. Costa, P., Pilli R., Pinheiro, S. e Vasconcellos M. Substâncias Carboniladas e derivados, Bookman, 
2003. 
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6. Carey, F. A. Química orgânica, v.1, 7
a
 ed., Editora McGraw Hill, 2011. 

(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550535). 
7. Carey, F. A. Química orgânica, v.2, 7

a
 ed., Editora McGraw Hill, 2011. 

(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550542) 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
 
 

1. Solomons, T. W. G. Química orgânica, v. 1, 12
a
 ed., Editora John Wiley & Sons, 2018. 

(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521635536).  
2. Solomons, T. W. G. Química orgânica, v. 2, 12

a
 ed., Editora John Wiley & Sons, 2018. 

(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521635512).  
4. Mcmurry, J. E.  Organic chemistry, 9

a
 ed., Editora Cengage, 2015. 

(https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9781305686465).  
4. Brown,W.H., Iverson, B.L., Anslyn, E.V., Foote, C.S. Organic Chemistry, 8

a
 ed., Editora Cengage 

Learning, 2017.( https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9781337516402).  
5. Clayden, J., Greeves, N., Warren, S. e Wothers, P., Organic Chemistry, Editora Oxford University 
Press, 2011. 
 

 

 
Professor da Disciplina:  
 

Prof. Dr. Daniel da Silveira Rampon 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): danielrampon@ufpr.br  
 
Assinatura:  

  
 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Marco Tadeu Grassi 
 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

 

CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA ANEXO: 
 

Setembro (2021) 
 
Dia 20 (segunda-feira): Apresentação da disciplina / Ambientação / Sistemas Insaturados Conjugados 
Dia 22 (quarta-feira): Sistemas Insaturados Conjugados 
Dia 27 (segunda-feira): Sistemas Insaturados Conjugados 
Dia 29 (quarta-feira): Compostos Aromáticos e Reações de Compostos Aromáticos 
 
Outubro (2021) 
 
Dia 4 (segunda-feira): Compostos Aromáticos e Reações de Compostos Aromáticos 
Dia 6 (quarta-feira): Compostos Aromáticos e Reações de Compostos Aromáticos 
Dia 11 (segunda-feira): Fenóis, Anilinas, Haletos de Arila e Substâncias Heterocíclicas Aromáticas 
Dia 13 (quarta-feira): Fenóis, Anilinas, Haletos de Arila e Substâncias Heterocíclicas Aromáticas 
Dia 18 (segunda-feira): Fenóis, Anilinas, Haletos de Arila e Substâncias Heterocíclicas Aromáticas 
Dia 20 (quarta-feira): Aldeídos, Cetonas, Iminas e Nitrilas: Adição Nucleofílica no Grupo Carbonila 
Dia 25 (segunda-feira): Aldeídos, Cetonas, Iminas e Nitrilas: Adição Nucleofílica no Grupo Carbonila 
Dia 27 (quarta-feira): Aldeídos, Cetonas, Iminas e Nitrilas: Adição Nucleofílica no Grupo Carbonila 
 
Novembro (2021) 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550535
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550542
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521635536
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521635512
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9781305686465
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9781337516402
mailto:danielrampon@ufpr.br
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Dia 1 (segunda-feira): Ácidos Carboxílicos e derivados: Reações de Substituição no Carbono Acílico 
Dia 3 (quarta-feira): Ácidos Carboxílicos e derivados: Reações de Substituição no Carbono Acílico (Entrega 
da LA1 pelos alunos) 
Dia 8 (segunda-feira): Ácidos Carboxílicos e derivados: Reações de Substituição no Carbono Acílico 
Dia 10 (quarta-feira): Ácidos Carboxílicos e derivados: Reações de Substituição no Carbono Acílico  
Dia 15 (segunda-feira): Feriado Proclamação da República (Atividade assíncrona - Ácidos Carboxílicos e 
derivados: Reações de Substituição no Carbono Acílico) 

Dia 17 (quarta-feira): Reações no C C=O: Química de Enóis e Enolatos 

Dia 22 (segunda-feira): Reações no C C=O: Química de Enóis e Enolatos (Atividade assíncrona) 

Dia 24 (quarta-feira): Reações no C C=O: Química de Enóis e Enolatos (Atividade assíncrona) 

Dia 29 (segunda-feira): Reações no C C=O: Química de Enóis e Enolatos 
 
Dezembro (2021) 
 

Dia 1 (quarta-feira): Reações no C C=O: Química de Enóis e Enolatos 
Dia 6 (segunda-feira): Adições Conjugadas a C=O 
Dia 8 (quarta-feira): Adições Conjugadas a C=O 
Dia 13 (segunda-feira): ----------------------------- 
Dia 15 (quarta-feira): Entrega da LA2 pelos alunos  
Dia 20 (segunda-feira): Divulgação dos resultados parciais 
Dia 22 (quarta-feira): ----------------------------- 
Dia 23 (quinta-feira): Entrega do exame pelos alunos 
 
Entrega da segunda chamada (combinar com o professor(a) responsável) 
 
Janeiro (2022) 
 
Dia 12 (quarta-feira): Divulgação dos resultados finais 


