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INFORMAÇÕES BÁSICAS

Currículo
2010

Unidade curricular
Química Orgânica Experimental II

Departamento
CCO

Período
3o

Carga Horária Código
CONTAC

BQ015
Teórica

-
Prática

36h
Total
36h

Tipo
Obrigatória

Habilitação / Modalidade
Bacharelado

Pré-requisito
BQ007 – BQ008

Co-requisito
-

EMENTA
Estudo das propriedades físicas de compostos orgânicos. Análise qualitativa

orgânica e identificação de grupos funcionais orgânicos. Síntese de compostos

orgânicos. Emprego de técnicas físicas e químicas no acompanhamento das

reações e na caracterização de substâncias orgânicas.

OBJETIVOS

Proporcionar ao aluno de Bioquímica a capacidade de realizar a síntese,

purificação e identificação de compostos orgânicos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo da disciplina será dividido em práticas sintéticas e de caracterização de
acordo com o programa abaixo:

1. Síntese e caracterização da Acetanilida
2. Síntese e caracterização da Nitroacetanilida
3. Síntese e caracterização da Nitroanilina
4. Síntese e caracterização do Ácido Acetil Salicílico
5. Síntese e caracterização da Dibenzalacetona
6. Análise por cromatografia e ponto de fusão dos compostos sintetizados.

METODOLOGIA DE ENSINO
As aulas práticas serão realizadas em laboratório e haverá uma discussão antes do
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início de cada prática. O aluno deverá estudar os procedimentos e os mecanismos

das reações.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos na disciplina será realizada pelo desempenho nas tarefas

laboratoriais através do preenchimento da apostila do curso e desempenho

laboratorial (40 pontos) e pela realização de uma prova (40 pontos), envolvendo

questões relacionadas com as experiências executadas no laboratório. Os demais 20

pontos serão divididos em 5 mini-avaliações valendo 4 pontos que será realizado no

início de cada prática. O aluno que perder aula prática não haverá reposição e

portanto os pontos da mini-avaliação serão perdidos.

Serão objetivos de avaliação do desempenho laboratorial: - Atenção, cuidados,

limpeza e responsabilidade demonstrados na execução das tarefas; - Resultados

obtidos nos experimentos e em exercícios pré-laboratoriais; - Clareza, objetividade e

qualidade das anotações efetuadas durante os experimentos; - Apresentação e

qualidade dos relatórios e seminários; - Correto preenchimento dos protocolos das

reações; - Pontualidade.

As datas de avaliação serão definidas em aula pela maioria dos alunos e poderá

sofrer mudanças a critério do professor em caso de atraso do conteúdo devido ao

impedimento causado por funções administrativas obrigatórias ou em caso de

mudança no calendário.

Será realizada na última semana de aula uma avaliação substitutiva apenas para os

alunos que ficaram com nota entre 4,5 e 5,9 e nesta será cobrada toda a matéria dada

no semestre.

Para o aluno que tenha perdido qualquer uma das avaliações será realizado uma

avaliação de segunda chamada após receber o formulário da coordenadoria conforme

norma CONEP 012 de 2018. O conteúdo será o mesmo da avaliação perdida e em

horário definido pelo professor.
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