
  
 

 

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

 

Ficha 2 (variável) 

 
 

 

 

Disciplina: QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL III  
Código: CQ129/CQ236 

 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 

CQ126 

Co-requisito:  

Não se aplica 
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   ( X ) 30 h *C.H.EaD 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 0 

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)  
 

Noções de segurança e de descarte de resíduos. Experimentos de laboratório abordando reações e síntese 
de compostos orgânicos. 

 

 

Justificativa para a oferta da disciplina na modalidade remota  
 

A disciplina está sendo ofertada de forma híbrida, de acordo com os critérios estabelecidos na resolução 
22/21-CEPE e as condições de segurança estabelecidas institucionalmente. 

 
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

 
Módulo 1: Noções de segurança no laboratório, segurança com produtos químicos e protocolos de 
segurança epidemiológicos estabelecidos; 
Módulo 2: Treinamento inicial para o trabalho de laboratório em atividade de docência e de pesquisa; 
Módulo 3: Reações de álcoois e éteres (oxidação, substituição, eliminação); 
Módulo 4: Reações de aldeídos e cetonas (reações de condensação). 
Módulo 5: Reações dos ácidos carboxílicos e derivados (substituição acíclica). 
Módulo 6: Reações das aminas (reações dos sais de diazônio). 
 

 

OBJETIVO GERAL 
 

Fornecer ao estudante o treinamento operacional seguro em reações clássicas de síntese orgânica e 
desenvolvimento de projetos. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Compreender as operações unitárias fundamentais para a execução segura e eficiente de transformações 

orgânicas clássicas, incluindo acompanhamento das reações e análise do produto final obtido.  
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina terá 16 vagas e será ministrada de forma híbrida, atendendo aos protocolos de segurança 
epidemiológicos vigentes na instituição. A disciplina será ministrada ao longo de 13 semanas, conforme IN 
02/2021. 
A carga horária dedicada ao formato remoto será ministrada via Plataforma Microsoft Teams, em encontros 
semanais síncronos e assíncronos. Os encontros remotos serão gravados e armazenados na área da 
turma, permanecendo acessíveis aos discentes para revisão dos conteúdos abordados. As aulas serão 
ministradas nas quintas-feiras, das 13:30 h às 17:30 h entre o período de 23/09/2021 a 16/12/2021. Os 
módulos serão ministrados de acordo com uma sequência lógica mais adequada para o melhor 
aprendizado. A primeira aula será destinada à orientação dos alunos no ambiente de trabalho virtual e serão 
disponibilizados os materiais como: cronograma de atividades, formato e metodologia da disciplina, 
materiais didáticos abordados em aula e protocolos de segurança. Todos os slides relacionados com a 
disciplina, listas de exercícios e materiais complementares ficarão disponíveis na sala virtual da turma no 
Microsoft Teams. 
 
A carga horária dedicada à execução de experimentos será realizada presencialmente, em bancadas 
ocupadas individualmente, respeitando os protocolos estabelecidos pela instituição. Os alunos seguirão 
roteiro experimental pré-estabelecido, monitorados pelo docente responsável. Os produtos formados 
durante os experimentos ficarão à disposição dos discentes para que, mediante agendamento, possam 
realizar pesagens e análises espectroscópicas subsequentes.  
 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A forma de avaliação será apresentada aos alunos no primeiro dia de aula. A avaliação irá ocorrer através 
da elaboração de relatório técnico descritivo, referente a cada módulo programado (RT) e através da 
resolução de prova teórica acerca dos experimentos executados (P1). A nota final será calculada pela 
média aritmética das atividades: 
 

NF = (RT + P1) / 2 
 

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 individual de avaliação que deverá 
ser resolvido à mão, digitalizado, e enviado por e-mail ao professor(a) na data determinada no cronograma. 
A nota final após o exame (NF1) será calculada da maneira abaixo, seguindo a Resolução CEPE No 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. 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 (mínimo 05 títulos) 
1. Bruice, P.Y. Fundamentos de Química Orgânica, 2a ed., Editora Pearson-Prentice Hall, 2013. 



  
 

 

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

 

2.Streitwieser, A., Heathcock, C.A., Kosower, E.M. Introduction to Organic Chemistry, 4aed., Prentice Hall, 
1992. 
3. Morrinson, R.T. & Boyd, R.N. Organic Chemistry, 7a 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, 2017. (https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9781337516402). 
 
. 

Professor responsável:  

Prof.ª Dr.ª Caroline Da Ros Montes D’Oca 

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

 

Assinatura:   

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Marco Tadeu Grassi 

Assinatura: __________________________________________ 

 

 

 
CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA ANEXO: 

 

Semana Data Tema Formato 

1 23/09 Apresentação da disciplina: ambiente virtual, roteiros de aula prática e 
recomendações de segurança 

virtual 

2 30/09 Procedimentos de segurança em práticas em Síntese Orgânica presencial 

3 07/10 Reações de álcoois e éteres (oxidação, substituição, eliminação); Presencial 

4 14/10 Reações de álcoois e éteres (oxidação, substituição, eliminação); virtual 

5 21/10 Reações de aldeídos e cetonas (reações de condensação). Presencial 

6 28/10 Reações de aldeídos e cetonas (reações de condensação). virtual 

7 04/11 Reações dos ácidos carboxílicos e derivados (substituição acíclica). Presencial 

8 11/11 Reações dos ácidos carboxílicos e derivados (substituição acíclica). virtual 

9 18/11 Reações das aminas (reações dos sais de diazônio). Presencial 

10 25/11 Reações das aminas (reações dos sais de diazônio). virtual 

11 02/12 Entrega de relatório técnico (R1) virtual 

12 09/12 Prova Teórica 1 (P1) presencial 

13 16/12 Exame final  
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