
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Biomedicina PERÍODO: 2O 
DISCIPLINA: Química Orgânica ANO: 2015/2 
CARGA HORÁRIA: 80 H  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 02 T, 02 P TOTAL: 04 aulas 
 

EMENTA 
Estrutura e ligações químicas em moléculas orgânicas, isomeria, ressonância, geometria das 
moléculas, polaridade, interações intermoleculares, análise conformacional, estereoquímica, 
funções orgânicas, estrutura química de biomoléculas, acidez e basicidade em química orgânica.  
 
  OBJETIVOS 
Adquirir Habilidade e competências para a formação do biomédico. Orientar o aluno para melhor 
desenvolvimento de seus trabalhos didáticos e/ou de pesquisa de laboratório. Iniciar a metodologia 
inicial em química aprendendo técnicas básicas de manuseio dos reagentes e das vidrarias de 
laboratórios. Realizar síntese, purificação e caracterização de substâncias. Aprender técnicas 
básicas de biossegurança para o bom trabalho no laboratório e assim, solucionar problemas 
práticos de ordem profissional.  
Identificar as políticas ambientais de forma a contribuir para a preservação do meio ambiente e 
divulgação de sua importância não só como cidadão mas também como profissional empreendedor 
na sua respectiva área de atuação. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidad e 1:  
Teoria estrutural dos compostos de carbono 
1.1- Ligações iônicas e covalentes de Lewis; 
1.2- Estrutura de Lewis, 
1.3- Teoria de orbitais atômicos e moleculares; 
1.4- Ligação covalente segundo a teoria de orbital molecular; 
1.5- Orbitais híbridos: sp, sp2, sp3; 
1.6- Polaridade das ligações e das moléculas; 
1.7- Teoria da ressonância 
Unidade 2: 
Propriedades físicas dos compostos orgânicos x forças intermoleculares 
2.1- Interação iônica; 
2.2- Força de Van der Waals; 
2.3- Interação do tipo dipolo-dipolo; 
2.4- Ligação de hidrogênio; 
2.5- Ponto de fusão; 
2.6- Ponto de ebulição; 
2.7- Solubilidade. 
Unidade 3: 
Acidez e basicidade dos compostos orgânicos 
3.1- Acído e base de Arrhenius; 
3.2- Acido e base de Brönsted-Lowry; 
3.3- A força dos ácidos e bases: Ka e pKa; 
3.4- Previsões dos resultados das reações ácido-base; 
3.5- A relação entre estrutura e acidez: efeito de ressonância e efeito indutivo; 
3.6- Ácido e base de Lewis: nucleófilo e eletrófilo; 
3.7-Principais reações. 
Unidade 4: 



 

 

Estereoquímica 
4.1- Isomerismo: isômeros constitucionais e estereoisômeros; 
Isomeria geométrica: isomeria cis e trans; 
4.2- Propriedades: estabilidade relativa – tensão de anel; 
4.3- Análise conformacional: conformações do cicloexano; 
4.4- Enantiômeros e moléculas quirais; 
4.5- Nomenclatura de enantiômeros: o sistema (R-S); 
4.6- Propriedades dos enantiômeros: atividade óptica; 
4.7- Fórmulas de projeções de Fischer; 
4.8- Diastereoisômeros; 
4.9- A importância biológica da quiralidade: fármacos quirais. 
 Unidades Práticas: 
1. Introdução ao Laboratório de Química Orgânica. 
2. Destilação simples e Destilação fracionada. 
3. Extração contínua sólido-líquido. 
5. Solubilidade de compostos orgânicos. 
6. Preparo de solução aquosa de ácido propiônico e sua titulação com NaOH 0,1M. 
7. Extração com solventes. 
8. Extração de óleos essenciais. 
9. Síntese da Acetanilida. 
10. Purificação da Acetanilida por Recristalização. 
11. Propriedades dos Álcoois e Fenóis. 
12. Propriedades Químicas de Aldeídos e Cetonas. 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 Aulas teóricas e práticas, trabalhos de Pesquisa Bibliográfica, leitura e discussão derevistas 
científicas, jornais e outros textos, apresentação de Seminários com temas previamente 
escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo professor. 
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas, elaborados pelo 
professor,sugestões de leituras e títulos para preparação de Seminários, roteiros para estudo 
dirigido em grupo ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, datashow, 
retroprojetor, vídeo e computador para exibição de CD. 
 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
 Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios de aulas 
práticas ou atividades simuladas. 
 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇ ÃO 
1ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 10 de exercícios e 20 pts de avaliação escrita; 
2ª Avaliação – 20pts distribuídos em avaliação escrita e 10 ptos distribuídos em exercícios e 
trabalhos extra-classe; 
3ª Avaliação – 40 pts distribuídos em umaavaliação escrita de 20 ptos e 20 ptos do ADA; 
Avaliação Suplementar – 40 pts em avaliação escrita. 
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