
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Química Orgânica Experimental I Código: CQ128/ CQ235 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

Aulas presenciais/laboratório: 
Turma A - 10 vagas 
4ª feira – 09:30 – 11:30h.  Turma B - 
10 vagas 
4ª feira – 13:30 – 15:30h.   
Período de 20/09 a 18/12 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    ( x) 50 % EaD* 

CH Total:60 

CH semanal: 5 

CH semanal síncrona presencial: 

2 

CH semanal assíncrona: 3 

Padrão (PD): 40 
Laboratório 

(LB): 20 

Campo (CP): 

0 

Estágio (ES): 

0 
Orientada (OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Noções de segurança e de descarte de resíduos. Técnicas gerais de laboratório, equipamentos e organização 
necessárias ao trabalho em laboratório, para atividades de docência e pesquisa. Experimentos de laboratório 
abordando conceitos de propriedades físicas, acidez-basicidade, métodos de separação de misturas e reações 
envolvendo compostos tipo alcanos, alquenos, alquinos, haletos de alquila e aromáticos.  

 
PROGRAMA 

A disciplina CQ128 será ofertada no formado híbrido (60 % da carga horária será no formato remoto, EaD, e 40% 

será presencial como atividade prática emergencial). A disciplina será dividida em 13 módulos, sendo que nos 

Módulos 0, 1 e 12 não haverá atividade prática presencial. Cada módulo é composto por 2h de atividades 

assíncronas, 1 hora de atividade síncrona e 2h de atividades experimentais presenciais. As atividades 

experimentais presenciais ocorrerão às quartas-feiras, das 09:30 – 11:30h para os alunos matriculados 

na Turma A e às quartas-feiras, das 13:30 – 15:30h, para os alunos matriculados na Turma B.  

As atividades síncronas (plantão de dúvidas e esclarecimentos sobre os experimentos que serão realizados 

naquela semana) ocorrerão nas 2ªs feiras, das 08:30 às 09:30, para as 2 turmas (A e B). As frequências nas 

atividades experimentais presenciais são obrigatórias, pois em todas as aulas os estudantes serão avaliados.  

No começo de cada semana será disponibilizado material de estudo. 

Programação das atividades: 

Módulo 0: Apresentação do Curso – Semana de Ambientação  

Módulo 1: Introdução à Química Orgânica Experimental - Técnicas básicas de laboratório de QO. 

Módulo 2: Cristalização I – Escolha do Solvente ideal 

Módulo 3: Cristalização II – Purificação de um composto sólido 

Módulo 4: Extração Simples e Múltipla 

Módulo 5: Extração ácido-base 

Módulo 6: Destilação simples 

Módulo 7: Destilação fracionada. 
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Módulo 8: Cálculo estequiométrico. Síntese do Cloreto de terc-butila. 

Módulo 9: Preparação de octenos 

Módulo 10: Reação de oxidação de álcool ou similar 

Módulo 11: Avaliação do grau de pureza dos compostos obtidos por síntese. 

Módulo 12: Exame Final 

O exame final compreenderá a matéria toda. 

OBJETIVO GERAL 
Fornecer ao aluno informações básicas sobre as técnicas de separação e identificação estrutural de análise 
orgânica de compostos orgânicos. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Apresentar uma visão geral dos compostos orgânicos e de suas reações, bem como iniciá-los nas técnicas 
experimentais mais comuns e corriqueiras em laboratório de em química orgânica. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
A proposta é que o conteúdo programático da disciplina CQ-128 exposto acima, seja trabalhado por meio de 11 

módulos (+ 1 módulo de ambientação e + 1 módulo de EXAME FINAL). Total de 13 módulos. Cada módulo é 

composto de 2h de atividade experimental presencial, 1 h de atividade síncrona e 2h de atividades assíncronas 

(vídeo-aulas, material de estudo e preparação de relatórios). A disciplina ocorrerá no período de 20 de setembro 

a 18 de dezembro de 2021, com atividades efetivas. As aulas experimentais presenciais ocorrerão nas quarta-

feiras das 09:30 às 11:30 e o número de vagas é de 10 alunos, para a turma A ou às quartas-feiras das 13:30 às 

15:30 sendo o número de vagas igual a 10 alunos, para a turma B. Os alunos trabalharão em duplas (2 alunos 

por bancada). As atividades assíncronas serão compostas por aulas gravadas, indicação de textos e sítios da 

internet relacionados ao assunto abordado em aula e por questões envolvendo os experimentos (pré-teste e 

elaboração de relatório pós-teste). Os pré-testes deverão ser entregues, impreterivelmente, antes do início das 

aulas experimentais (presenciais) e os pós-testes, que consistem em um relatório resumido contendo os 

resultados obtidos e discussão (se couber), deverão ser entregues até as 18 horas das 6as feiras. Os pré-testes 

deverão ser entregues no início de cada aula experimental presencial, enquanto os pós-testes deverão ser 

enviados via UFPR virtual. O controle de frequência dos módulos será feito através das aulas experimentais 

presenciais. Os encontros síncronos ocorrerão via Plataforma Teams e as atividades assíncronas ocorrerão pela 

UFPR virtual e/ou via plataforma Teams. As entregas das atividades Pré-testes são individuais, mas as Pós-

testes serão em dupla. 

ATIVIDADES PRESENCIAIS (conforme art. 34 da resolução 22/21) 
 

Serão realizadas 11 aulas experimentais presenciais no Laboratório de Ensino de Graduação de Química 

Orgânica 2, no Prédio da Química.  

DIAS / HORÁRIOS DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS: As aulas presenciais ocorrerão às quartas-feiras: das 

09h30 às 11h30 (turma A) e das 13:30 às 15:30 (turma B) 

SALA RESERVADA: laboratório de ensino de química orgânica 2.  

ÁREA DO LOCAL: 103,37m².  

TIPO DE MESA / CARTEIRA / BANCADA: 4 bancadas, somente 3 serão usadas pelos alunos. Cada bancada 

comporta até 8 alunos (em condições normais de trabalho). 

QUANTIDADE DE ALUNOS POR MESA / BANCADA: 4 (neste período de restrição) 

QUANTIDADE DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS: 10 por turma.  



FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação da disciplina será realizada através de relatórios pré e pós-testes relativos aos módulos 1 ao 11. Os 

pré-testes deverão ser entregues antes do início de cada aula experimental e os de pós-teste, até às 18 horas da 

6ª feira seguinte da atividade (aula) experimental. Ao final do Módulo 7, os alunos sortearão 1 ponto dos 

abordados em aula e montarão um vídeo (1 assunto por dupla), que deverá ser entregue até a última semana de 

atividades relativas ao módulo 12. A média dos pré-testes constituirá 1 nota (PreT). A média dos pós-testes 

constituirá 1 nota (PróT) ambos aplicados a cada módulo. A média final (MF) e aproveitamento na disciplina será 

calculada a partir da média aritmética das notas PréT, Pós-T e vídeo. Se 70 > MF ≥ 40 (MF = média final), o aluno 

ficará de exame (E) que ocorrerá na semana de 16 a 23 de dezembro de 2021, e constituirá de uma avaliação 

individual a ser trabalhada em ambiente remoto abrangendo todo conteúdo da disciplina. A nota final (NF) será a 

média da MF + E. Se NF ≥ 50: aprovado e se NF < 50: reprovado. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 

1. Solomons, T. W. G. Química Orgânica, vol. 1-2, 6ª ed., Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e Científicos 
Editora S/A, 1996. 

2. Vogel’s. A Textbook of Practical Organic Chemistry. Longman Scientific & Technical, N. Y. 1989, 5th ed. 
3. Paiva, D. L.; Lampman, G. M.; Kriz, G. S. Introduction to Organic Laboratory Techniques. A contemporary 

Approach. Saunderes College Publishing, 1988. 
4. SOARES, B.G., SOUZA, N.A., PIRES, D.X. Química Orgânica - Teoria e Técnica de Preparação, 

Purificação e Identificação de Compostos Orgânicos. Rio de Janeiro: Guanabara Dois (1988). 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

 
1. Solomons, T. W. G. Química Orgânica – volume 1 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521635536 
 

2. Solomons, T. W. G. Química Orgânica – Volume 2 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521635512 
 

3. Paiva, D. L.; Lampman, G. M.; Kriz, G. S. Química Orgânica Experimental. Técnicas de Escala 
Pequena. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522123469 

 

4. Paiva, D. L.; Lampman, G. M.; Kriz, G. S., Vyvyan, J. R. Introdução à Espectroscopia. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522123391 

 
 
Professores da Disciplina:  SÔNIA FARIA ZAWADZKI (zawadzki@ufpr.br) 
                                                                               
 

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

 



 

Cronograma de atividades 

Disciplina CQ128/CQ235 QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL I. Curso: Química. 

Período (20/09/2021 a 18/12/2021) 

Encontros síncronos às segundas-feiras das 08:30 - 09:30h pela plataforma Teams 
 

Semana CH atividade Conteúdo 

Ambientação 
22/09/2021 

2 (22/09-
Qua) 

Síncrona Atividades na plataforma AVA-Moodle/Teams 
Apresentação do Curso. Normas e critérios. 

 

 
 

10 módulo 
27 e 29/09/21 

 

2 Assíncrona *Vídeos textos - Técnicas básicas de laboratório 
de Química Orgânica 

1 
(27/09-seg) 

Síncrona Plantão de dúvidas  

2 
(29/09-qua) 

Síncrona Aula de laboratório - Atividades de laboratório 
– vidrarias, equipamentos, etc 

 

 
 

20 módulo 
04 e 06/10/21 

 
 
 

2 Assíncrona Vídeos textos - Técnicas de purificação de 
compostos orgânicos sólidos – parte 1 

1 
(04/10-seg) 

Síncrona Plantão de dúvidas. Resumo da prática de 
laboratório. 

2 
(06/10-qua) 

Síncrona Aula de laboratório - Cristalização 1 – Escolha 
do solvente 

 

 
 

30 módulo 
11 e 13/10/21 

 

2 Assíncrona Vídeos textos - Técnicas de purificação de 
compostos orgânicos sólidos – parte 2 

1 
(11/10-seg) 

Síncrona Plantão de dúvidas. Resumo da prática de 
laboratório. 

2 
(13/10-qua) 

Síncrona Aula de laboratório - Cristalização 2 – 
Purificação de um composto sólido  

 

 
 

40 módulo 
18 e 20/10/21 

 

2 Assíncrona Vídeos textos - Técnicas de extração 

1 
(18/10-seg) 

Síncrona Plantão de dúvidas. Resumo da prática de 
laboratório. 

2 
(20/10-qua) 

Síncrona Aula de laboratório - Extração simples e 
múltipla. 

 

 
50 módulo 

25 e 27/10/21 

2 Assíncrona Vídeos textos - Técnicas de extração 

1 
(25/10-seg) 

Síncrona Plantão de dúvidas. Resumo da prática de 
laboratório. 

2 
(27/10-qua) 

Síncrona Aula de laboratório – Extração ácido base 

 

 
 

60 módulo 
01 e 03/11/21 

 

2 Assíncrona Vídeos textos - Técnicas de destilação 

1 
(01/11-seg) 

Síncrona Plantão de dúvidas. Resumo da prática de 
laboratório. 

2 
(03/11-qua) 

Síncrona Aula de laboratório – Destilação simples 



 

 
70 módulo 

08 e 10/11/21 

2 Assíncrona Vídeos textos - Técnicas de destilação 

1 
(08/11 seg) 

Síncrona Plantão de dúvidas. Resumo da prática de 
laboratório. 

2 
(10/11-qua) 

Síncrona Aula de laboratório – Destilação fracionada 

 

80 módulo 
15 e 17/11/21 

2 Assíncrona Vídeos textos – Sínteses – procedimentos. 
Mecanismo. 

1 
(15/11-seg) 

Assíncrona Resumo da prática de laboratório. Cálculo 
estequiométrico. 

2 
(17/11-qua) 

Síncrona Aula de laboratório – Síntese 1 – terc-butanol 

 

90 módulo 
22 e 24/11/21* 

 
Semana 
SIEPE* 

2 Assíncrona Vídeos textos – Sínteses – procedimentos. 
Mecanismo. 

1 
(22/11-seg) 

Síncrona Plantão de dúvidas. Resumo da prática  
de laboratório. Cálculo estequiométrico. 

2 
(24/11-qua) 

Síncrona Aula de laboratório – Síntese 2 –  
 

Semana SIEPE*: não será cobrada frequência, nem será cobrada avaliação 

100 módulo 
29/11 e 
01/12/21 

2 Assíncrona Vídeos textos – Sínteses – procedimentos. 
Mecanismo. 

1 
(29/11-seg) 

Síncrona Plantão de dúvidas. Resumo da prática de 
laboratório. Cálculo estequiométrico. 

2 
(01/12-qua) 

Síncrona Aula de laboratório – Síntese 3 – AAS 

    

110 módulo 
06 e 08/12/21 

2 
 

Síncrona Vídeos textos – Sínteses – procedimentos. 
Mecanismo. 

1 
(06/12-seg) 

Assíncrona Plantão de dúvidas. Resumo da prática de 
laboratório. Cálculo estequiométrico. 

2 
(08/12-qua) 

Assíncrona Aula de laboratório – Purificação de um 
composto orgânico - Avaliação da pureza 

 

120 módulo 
15/12/21 

 
Ou 22/12/2021 

 
3 
 

 
Assíncrona 

 
Exame final 

 
 

 
 


