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INFORMAÇÕES BÁSICAS

Currículo
2020

Unidade curricular
Química Orgânica II

Departamento
CCO

Período
3o

Carga Horária

Código
CONTAC

FA023

Teórica
72h

Prática
- Total

72hSíncrona
36h

Assíncrona
36h

Tipo
Optativa

Habilitação / Modalidade
Bacharelado

Pré-requisito
FA015

Co-requisito
FA024

EMENTA
Correlação entre reatividade e estrutura. Sistemas insaturados conjugados,

compostos aromáticos, compostos carbonílicos, alcoóis, éteres, aminas e outras

funções nitrogenadas.

OBJETIVOS

Proporcionar ao aluno de Bioquímica os conhecimentos teóricos sobre reações

características de compostos insaturados, sistemas aromáticos e compostos

carbonílicos. Introduzir conceitos e estratégias gerais de síntese e grupos

protetores em Química Orgânica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Alcenos e Alcinos – Síntese e propriedades de alcenos e alcinos. Nomenclatura
de compostos insaturados

2. Alcenos e Alcinos 2 – Reações de Alcenos e Alcinos
3. Arenos e Aromaticidade – Propriedades, nomenclatura e regras de

aromaticidade
4. Reações de Arenos - Substituição Eletrofílica Aromática (SEAr) – Nitração,

Sulfonação, Halogenação, Acilação de Friedel-Crafts e Alquilação de Friedel-
Crafts. Efeito do grupo substituinte

5. Álcoois e éteres – Propriedades e Reações – Transformação de álcoois em
bons grupos abandonadores, síntese de éteres e epóxidos.

CURSO: Farmácia Turno: Integral

Ano: 2021 Semestre: 2o

Docente Responsável: José Augusto Ferreira Perez Villar
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6. Álcoois a partir de compostos carbonílicos – Reações de oxi-redução e reações
com compostos organometálicos. Retrossíntese.

7. Aldeídos e Cetonas I – Fatores que influenciam a reatividade do grupo
carbonila. Reações de adição (hemi-acetal, acetal e gem-diol). Adição de
derivados de amônia. Reação de Wittig.

8. Aldeídos e Cetonas II – Reações aldólicas
9. Ácidos carboxílicos e derivados – Propriedades e reatividade dos ácidos

carboxílicos e derivados. Reações de esterificação, trans-esterificação e
formação de amidas.

METODOLOGIA DE ENSINO

• O conteúdo programático será desenvolvido através de aulas expositivas

dialogadas, vídeo-aulas, e aulas de exercícios;

• Serão desenvolvidas atividades síncronas (24 h/a) e assíncronas (30 h/a):

Atividades assíncronas: Estudo dirigido, fórum de dúvidas pela plataforma

Moodle, vídeos aulas, dentre outras

Atividades síncronas: Aula dialogada (apresentação de modo síncrono por

vídeo conferência).

• As aulas serão realizadas da seguinte forma: será disponibilizado material de

leitura, e vídeos previamente elaborado pelo professor ou vídeo aulas

disponíveis na internet sobre o conteúdo da aula (atividade assíncrona). As

vídeo conferências serão realizadas com a resolução de exercícios e

esclarecimento de dúvidas.

• Dúvidas sobre o conteúdo que surgirem após o atendimento por

videoconferência, durante o horário das aulas síncronas, poderão também ser

retiradas via mensagens do Moodle ou e-mail a qualquer momento;

• Todo o material necessário para o acompanhamento da disciplina será

disponibilizado pelo professor via Moodle.

• Serão usadas plataformas disponíveis como Meet ou outra para as aulas

síncronas.

• Alunos de pós-graduação poderão auxiliar nas aulas em cumprimento da
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disciplina de prática de docência ou outra similar.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FREQUÊNCIA

• A avaliação será realizada de forma contínua por meio de atividades

disponibilizadas na plataforma Moodle (Portal Didático), totalizado 10 pontos.

• As atividades poderão ser individuais ou em grupo, conforme o cronograma (a

ser disponibilizado no primeiro dia aula), e enviados através da plataforma

Moodle ou por outro meio a ser definido pelo professor.

• A assiduidade será computada através da entrega das atividades

correspondentes ao tema da aula dentro do prazo estabelecido. Serão aceitas

somente as atividades apresentadas e entregues até o prazo previsto no

cronograma. Caso seja configurado plágio, o aluno receberá pontuação 0 (zero)

para a atividade e não receberá presença na aula correspondente.

• A nota final será calculada de acordo com a média das atividades realizadas ao

longo do semestre letivo (cada atividade valerá 10 pontos):

• No final do semestre será aplicada uma atividade substitutiva (AS) para os

alunos que não atingirem média 6,0; prevista para a última semana de aula,

que compreenderá todo o conteúdo do semestre e valerá 10 pontos. Para o

alunos que realizar a atividade substitutiva a nota final será calcula da seguinte

forma:

Obs: As atividades avaliativas podem sofrer alteração de formato e data.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Solomons , T.W. G. Química Orgânica – Vol. 1 e 2 – 10ª edição; Editora LTC (2012)

ou qualquer edição mais nova.

Vollhardt, K. P. C. Química Orgânica – 4a edição; Editora Bookman Companhia Ed

(2004) qualquer edição mais nova.

McMurry, J. Química Orgânica – Vol 1 e 2 –1a edição; Brooks/Cole Publishing

Company Editora Thonson pioneira (2004) qualquer edição mais nova.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Pilli, R.; Pinheiro, S.; Vasconcelos, M.; Costa, P. Substâncias Carboniladas e

Derivados – 1a edição; Editora Bookman Companhia Ed (2003).

Bruice, P. Y. Química Orgânica – Vol. 1 – 4a edição; Editora Prentice Hall Brasil

(2006).

Vasconcelos, M.; Esteves, P.; Costa, P. Ácidos e Bases em Química

Orgânica – 1a edição; Editora Bookman Companhia Ed (2005).

1. Essa é uma Unidade Curricular específica para o Ensino Remoto Emergencial?

( ) SIM ( x ) NÃO
Se respondeu SIM, por favor, responda as perguntas 2 e 3.

2. A qual UC do PPC do Curso de Farmácia (2014) essa UC dará equivalência?

Nome: Química Orgânica II _____________________
Código CONTAC: _______FA023___________ Período de Oferecimento:
3. Haverá necessidade do(a) acadêmico(a) cursar outra UC para conseguir a equivalência? ( )

SIM ( X ) NÃO.

Se SIM. Qual UC? ______________________________ Carga Horária: _____
Essa UC complementar será oferecida:
( ) no período remoto subsequente
( ) no retorno das atividades presenciais

4. Você deseja oferecer esta Unidade Curricular nos cursos de Farmácia e
Bioquímica simultaneamente?

( X ) SIM
( ) NÃO


