
PLANO INSTRUCIONAL  

TURMA:    20201.2.874.1N 
CURSO: Licenciatura em Química 
COMPONENTE CURRICULAR:  39063 e 39253 Química Orgânica I 
PROFESSOR(A) FORMADOR(A): HERMESSON JALES DANTAS 

PERÍODO: 2020.1 
CARGA HORÁRIA: 73 h 

 

Tópic
o 

Unidade 
(Bimestre/ 
Semestre) 

Aula Tema  Objetivos Recursos 
Didático-
Pedagógico 

Instrumento 
de Avaliação 
 

Período Atividade 
Individual/
pontuação  

Atividade 
Colaborativa
/Pontuação 

Carga 
Horária 
(h/a) 

1 1 1 -Introdução a 
compostos orgânicos 
- A teoria estrutural 
da matéria  
- Elétrons, ligações e 
estrutura de Lewis 
- Identificação da 
carga formal.   
- Indução e ligações 
covalente polar 
 

- Entender a teoria 
que envolver a 
formação das 
ligações do 
carbono; 
- Calcular as cargas 
formais; 
 

-Vídeo aula 
síncrona; 
- Slides 
narrados; 
- Arquivos 
em pdf.  

Resolução de 
exercícios 
propostos em 
questionários 

24/08/20
20 à 
28/08/20
20 

10 Não se aplica 6h 

1 1 2 - Orbitais atômicos 
- Teoria de Ligação 
de valência 
-  Teoria do orbital 
molecular. 
- Orbitais atômicos 
hibridizados  
- Teoria VSEPR: 
Prevendo a 
geometria 

- Compreender o 
tipos de teoria de 
formação de 
ligações; 
- Determinar a 
geometria e os 
ângulos de 
ligações. 

Vídeo aula 
síncrona; 
- Slides 
narrados; 
- Arquivos 
em pdf. 

Resolução de 
exercícios 
propostos em 
questionários 

31/08/20
20 à 
04/09/20
20 

10 Não se aplica 6h 

1 1 3 - Momento dipolo e 
polaridade molecular 
- Forças 

- Diferenciar uma 
molecular polar de 
uma apolar; 

Vídeo aula 
síncrona; 
- Slides 

Resolução de 
exercícios 
propostos em 

07/09/20
20 à 
11/09/20

20 Não se aplica 6h 



intermoleculares e 
Propriedades físicas 
- Solubilidade  
 

- Compreender os 
tipos de forçar 
intermoleculares 
interferem o PE 

narrados; 
- Arquivos 
em pdf. 

questionários 20 

1 1 4 - Representação 
Molecular; 
-  Estruturas de 
Ligações de Linhas 
- Identificação de 
Grupos Funcionais 
- Átomos de carbono 
com Carga Formal 
 

- Desenhar as 
estruturas de 
Linhas;  
- Determinar as 
cargas formais. 

Vídeo aula 
síncrona; 
- Slides 
narrados; 
- Arquivos 
em pdf. 

Resolução de 
exercícios 
propostos em 
questionários 

14/09/20
20 à 
18/09/20
20 

20 Não se aplica 6h 

1 1 5 - Identificando pares 
não Ligantes; 
- Estruturas de 
Ligação de Linha 
Tridimensional;  
-  Introdução a 
Ressonância; 
- Setas Curvas 
 

- Determinar os 
pares ligantes; 
- Determinar as 
estruturas de 
ressonância;  
- Compreender o 
sentido das setas 
curvas. 

Vídeo aula 
síncrona; 
- Slides 
narrados; 
- Arquivos 
em pdf. 

Resolução de 
exercícios 
propostos em 
questionários 

 20 Não se aplica 6h 

1 1 6 -  Carga Formal e 
Estrutura de 
Ressonância 
- Desenhando 
Estrutura de 
Ressonância via 
Reconhecimento de 
Padrões 
-  Avaliar importância 
relativa da estrutura 
de ressonância 
- Pares de elétrons 
deslocalizados e 

- Identificar a carga 
formal nas 
estruturas de 
ressonância e par 
de elétrons não 
ligantes; 

Vídeo aula 
síncrona; 
- Slides 
narrados; 
- Arquivos 
em pdf. 

Resolução de 
exercícios 
propostos em 
questionários 

28/09/20
20 à 
02/10/20
20 

20 Não se aplica 6h 



localizados 
2 1 7 - Introdução a ácido 

e base de Bronsted-
Lowry  
-  Fluxo da densidade 
de elétrons: Notação 
da Curva Seta 
-  Acidez de 
Bronsted-Lowry: 
Perspectiva 
Quantitativo  
 

- Entender os 
conceitos de ácido 
e base na química 
orgânica. 

Vídeo aula 
síncrona; 
- Slides 
narrados; 
- Arquivos 
em pdf. 

Resolução de 
exercícios 
propostos em 
questionários 

05/10/20
20 a 
09/10/20
20 

10 Não se aplica 6h 

2 1 8 - Acidez de Bronsted-
Lowry: Perspectiva 
Qualitativo; 
- Posição do 
Equilíbrio e Escolha 
de Reagentes 
-  Escolha de 
Solvente 
-  Efeito de 
Solvatação  
- Contra íon 
-  Ácido e Base  de 
Lewis  
 

- Entender os 
conceitos de ácido 
e base na química 
orgânica em 
reações orgânicas. 

Vídeo aula 
síncrona; 
- Slides 
narrados; 
- Arquivos 
em pdf. 

Resolução de 
exercícios 
propostos em 
questionários 

12/10/20
20 a 
16/10/20
20 

20 Não se aplica 6h 

2 1 9 alcanos e 
cicloalcanos 

Determinar a 
nomenclatura dos 
compostos alcanos 
pela IUPAC 

Vídeo aula 
síncrona; 
- Slides 
narrados; 
- Arquivos 
em pdf. 

Resolução de 
exercícios 
propostos em 
questionários 

19/10/20
20 a 
23/10/20
20 

10 Não se aplica 6h 

2 1 10 - Sistemas Biciclico; 
- Nomenclatura; 
- Analise 

- Determinar a 
nomenclatura de 
sistemas biciclicos; 

Vídeo aula 
síncrona; 
- Slides 

Resolução de 
exercícios 
propostos em 

26/10/20 
a 
30/10/20

20 Não se aplica 6h 



Conformacional de 
alcanos 

- Realizar as Analise 
conformacional dos 
alcanos e suas 
projeção de 
Newman 

narrados; 
- Arquivos 
em pdf. 

questionários 20 

2 1 11 - Cicloalcanos e suas 
conformações; 
- Diagrama de 
Energia; 
 

- Desenhar as 
conformações dos 
cicloalcanos 
 

Vídeo aula 
síncrona; 
- Slides 
narrados; 
- Arquivos 
em pdf. 

Resolução de 
exercícios 
propostos em 
questionários 

02/11/20
20 a 
06/11/20
20 

20 Não se aplica 6h 

2 1 12 - Projeção de 
Newman de 
Cicloalcanos 

- Desenhar as 
projeções de 
Newman 

Vídeo aula 
síncrona; 
- Slides 
narrados; 
- Arquivos 
em pdf. 

Resolução de 
exercícios 
propostos em 
questionários 

09/11/20
20 a 
13/11/20
20 

20 Não se aplica 6h 

3 1 13 Estereoisômeros - Conceituar 
isomeria 
constitucional e 
estereoisômeros 

Vídeo aula 
síncrona; 
- Slides 
narrados; 
- Arquivos 
em pdf. 

Resolução de 
exercícios 
propostos em 
questionários 

16/11/20
20 a 
20/11/20
20 

20 Não se aplica 6h 

3 1 14 - Estereoisômeros: 
Enantiômeros e 
Diastereoisômeros  

-Entender o 
conceito de 
quiralidade e plano 
de simetria; 
- Diferenciar 
Enantiomeros e 
diasteroisômeros 

Vídeo aula 
síncrona; 
- Slides 
narrados; 
- Arquivos 
em pdf. 

Resolução de 
exercícios 
propostos em 
questionários 

23/11/20
20 a 
27/11/20
20 

20 Não se aplica 6h 

3 1 15 -Estereoisômeros:  
Regra C.I.P. para 
nomenclatura de 
enantiômeros (R, S). 

- Nomear os 
compostos quirais 
pela regar C.I.P. 

Vídeo aula 
síncrona; 
- Slides 
narrados; 
- Arquivos 

Resolução de 
exercícios 
propostos em 
questionários 

30/11/20
20 a 
04/12/20
20 

20 Não se aplica 6h 



em pdf. 
3 1 16 Estereoisômeros: 

Propriedades, 
atividade biológica e 
atividade ótica. 

- Entender as 
atividades óticas e 
biológicas dos 
compostos óticos. 

Vídeo aula 
síncrona; 
- Slides 
narrados; 
- Arquivos 
em pdf. 

Resolução de 
exercícios 
propostos em 
questionários 

07/12/20
20 a 
11/12/20
20 

20 Não se aplica 6h 

3 1 17 Estereoisômeros:  
Configuração relativa 
e configuração 
absoluta. 
Classificação 
cis/trans e E/Z 

- Determinar a 
diferença das 
configurações 
cis;trans/E;Z. 
 
 

Vídeo aula 
síncrona; 
- Slides 
narrados; 
- Arquivos 
em pdf. 

Resolução de 
exercícios 
propostos em 
questionários 

14/12/20
20 a 
16/12/20
20 

20 Não se aplica 6h 

        100   
 

Antes da paralisação das aulas por causa da pandemia, já foram ministradas 10 horas de aula que constam no presente plano instrucional 
Pontuação das atividades individual e colaborativas reativas na ambiente virtual de aprendizagem.  
A avaliação será de forma continuada e a nota final será dada pela média aritmética das notas obtidas em cada unidade    Nota final = A1 + A2 + A3 /3 

 

  

                                                                                            Assinatura do docente 

Assinatura da subcomissão local de acompanhamento das atividades não presenciais do curso:  

 

 



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

INSTITUIÇÃO: INSTITUO FEDERAL DA PARAÍBA – CAMPUS SOUSA 

TURMA: 20201.5.874.1N (5° período) 

CURSO: LICENCIATURA EM QUÍMICA 

COMPONENTE CURRICULAR: 39240 – LIC.0369 QUÍMICA ORGÂNICA III 

PROFESSOR(A): JOÃO BATISTA M. DE RESENDE FILHO 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (%): 86% (83 aulas) 

 

TÓPICO 
UNIDADE 
(BIMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO-

PEDAGÓGI-

COS 

INSTRU-

MENTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL OU 

COLABORATIVA 
(PONTUAÇÃO) 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL* 
(h/a) 

1 
1 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Hidratação 

de aldeídos e 

cetonas; 

síntese de 

cianidrinas 

- Compreender o 

equilíbrio envolvido na 

hidratação de aldeídos e 

cetonas; 

- Compreender os efeitos 

eletrônicos e estérico nas 

reações de hidratação de 

aldeídos e cetonas; 

- Compreender os 

mecanismos na reação de 

hidratação de aldeídos e 

cetonas e na síntese de 

cianidrinas. 

Google Meet X 

24/08/2020 a 

28/08/2020 
X 5 h/a 

2 
1 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Estrutura da 

carbonila: 

propriedades 

de aldeídos e 

cetonas. 

- Conhecer a estrutura da 

carbonila; 

- Conhecer as 

propriedades de aldeídos 

e cetonas; 

- Relacionar as 

propriedades de 

compostos carbonilados 

Vídeo; 

Arquivo de 

texto; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X 



com a estrutura da 

carbonila.  

3 
2 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Síntese e 

hidrólise de 

acetais e 

hemiacetais. 

Acetais 

cíclicos. 

- Compreender os 

mecanismos de reação na 

síntese e hidrólise de 

acetais e hemiacetais; 

- Analisar as reações 

para formação de acetais 

cíclicos. 

Google Meet X 

31/08/2020 a 

04/09/2020 
X 5 h/a 

4 
2 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Grupos de 

proteção em 

síntese 

orgânica 

- Conhecer os grupos de 

proteção (GPs) para 

grupos funcionais, com 

enfoque nos GPs para 

carbonilas. 

Vídeo; 

Arquivo de 

texto; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X 

5 
2 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Reações de 

redução e 

oxidação da 

carbonila 

- (Re)conhecer agentes 

oxidantes e redutores 

para a carbonila de 

aldeídos e cetonas; 

- Compreender os 

mecanismos de reação de 

oxidação e redução da 

carbonila de aldeídos e 

cetonas. 

Google Meet X 

07/09/2020 a 

11/09/2020 
X 5 h/a 

6 
2 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Oxidação de 

aldeídos 

- Conhecer os diferentes 

métodos para oxidação 

de aldeídos. 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X 

7 
2 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Enol e 

enolato; 

Reações de 

condensação 

aldólica 

- Conhecer as 

características de enóis e 

enolatos; 

- Compreender os 

mecanismos de reação de 

condensação aldólica. 

Google Meet X 

14/09/2020 a 

18/09/2020 

Atividade 

individual 

(100) 

5 h/a 

8 
2 

(Semestre 
2020.1) 

Assíncrona 

Reações de 

condensação 

aldólica; 

- Compreender as 

condições reacionais 

Arquivo de 

texto; 
Tarefa 



Condensa-

ção de 

Knoevenagel 

para reações de 

condensação aldólica; 

- Compreender os 

mecanismos de reação da 

Condensação de 

Knoevenagel. 

URL para livro 

no Google 

Drive 

9 
3 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Ácidos 

carboxílicos 

e carboxila-

tos 

- Compreender a 

estrutura e as 

propriedades de ácidos 

carboxílicos e derivados. 

Google Meet X 

21/09/2020 a 

25/09/2020 
X 5 h/a 

10 
3 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Ácidos 

carboxílicos 

e derivados 

- Compreender a 

estrutura e as 

propriedades de ácidos 

carboxílicos e derivados. 

Vídeo; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X 

11 
4 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Esterificação 

de Fischer-

Speier e 

síntese de 

amidas. 

Hidrólise de 

éster e amida 

- Compreender os 

mecanismos de 

esterificação de Fischer-

Speier e síntese de 

amidas; 

- Compreender os 

mecanismos de hidrólise 

de éster e amida. 

Google Meet X 

28/09/2020 a 

02/10/2020 

X 

5 h/a 

12 
4 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Éster e 

Amida como 

grupos de 

proteção 

- Conhecer o uso das 

funções éster e amida 

como grupos de proteção 

para ácidos carboxílicos. 

Arquivo de 

texto; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X X 

13 
5 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Anidridos e 

cloretos de 

ácido 

- Compreender os 

métodos de síntese de 

anidridos e cloretos de 

ácido; 

- Compreender os 

mecanismos de síntese 

de anidridos e cloretos de 

ácido. 

Google Meet X 
05/10/2020 a 

09/10/2020 
X 5 h/a 



14 
5 

(Semestre 
2020.1) 

Assíncrona Revisão 
- Revisar os conteúdos 

abordados anteriormente. 

Arquivo de 

texto 
Questionário 

Atividade 

individual 

(100) 

15 
5 

(Semestre 
2020.1) 

Síncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Conhecer a técnica de 

identificação de 

compostos orgânicos: 

Espectroscopia na região 

do infravermelho (IV); 

- Compreender os 

princípios que 

fundamentam a técnica 

IV. 

Google Meet X 

12/10/2020 a 

16/10/2020 

X 

5 h/a 

16 
5 

(Semestre 
2020.1) 

Assíncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

Arquivo de 

texto; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X X 

17 
5 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

Google Meet X 

19/10/2020 a 

23/10/2020 

X 

5 h/a 

18 
5 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X X 

19 
5 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

Google Meet X 

26/10/2020 a 

30/10/2020 

X 

5 h/a 

20 
6 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X X 

21 
7 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Espectrosco-

pia na região 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

Google Meet X 
03/11/2020 a 

06/11/2020 
X 5 h/a 



do infraver-

melho 

22 
7 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X X 

23 
7 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

Google Meet X 

09/11/2020 a 

13/11/2020 

X 

5 h/a 

24 
7 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

URL para livro 

no Google 

Drive 

Tarefa 

Atividade 

individual 

(100) 

25 
8 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Espectrome-

tria de massa 

- Conhecer a técnica de 

identificação de 

compostos orgânicos: 

Espectrometria de massa 

(ES); 

- Compreender os 

princípios que 

fundamentam a técnica 

ES; 

- Compreender os 

diferentes mecanismos 

de fragmentação. 

Google Meet X 

16/11/2020 a 

20/11/2020 

X 

5 h/a 

26 
8 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Espectrome-

tria de massa 

- Conhecer a técnica de 

identificação de 

compostos orgânicos: 

Espectrometria de massa 

(ES); 

- Compreender os 

princípios que 

fundamentam a técnica 

ES; 

Arquivo de 

texto; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X X 



- Compreender os 

diferentes mecanismos 

de fragmentação. 

27 
8 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Espectrome-

tria de massa 

- Compreender os 

diferentes mecanismos 

de fragmentação; 

- Saber interpretar 

espectros de massa. 

Google Meet X 

23/11/2020 a 

24/11/2020 

X 

5 h/a 

28 
8 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Espectrome-

tria de massa 

- Compreender os 

diferentes mecanismos 

de fragmentação. 

Arquivo de 

texto; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X X 

29 
9 

(Semestre 
2020.1) 

Síncrona 
Espectrome-

tria de massa 

- Saber interpretar 

espectros de massa. 
Google Meet X 

30/11/2020 a 

04/12/2020 

X 

5 h/a 

30 
9 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Espectrome-

tria de massa 

- Saber interpretar 

espectros de massa. 

Arquivo de 

texto; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X X 

31 
9 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Espectrome-

tria de massa 

- Saber interpretar 

espectros de massa. 
Google Meet X 

07/12/2020 a 

11/12/2020 

X 

4 h/a 

32 
9 

(Semestre 
2020.1) 

Assíncrona 
Espectrome-

tria de massa 

- Saber interpretar 

espectros de massa. 

Arquivo de 

texto; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

Tarefa 

Atividade 

individual 

(100) 

33 
9 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Espectrome-

tria de massa 

- Saber interpretar 

espectros de massa. 
Google Meet X 

14/12/2020 a 

16/12/2020 

X 

4 h/a 

34 
9 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Espectrome-

tria de massa 

- Saber interpretar 

espectros de massa. 
Vídeo X X 

*Carga horária total: Aula síncrona semanal: 2 h/a; atividades assíncronas semanais: 2-3 h/a. 

 



 Pontos 

Pontuação das atividades individuais e colaborativas realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

400 

O cálculo para a obtenção da nota do componente curricular é feito através do somatório das atividades realizadas no semestre. 

Antes da paralização já foram ministradas 13 h/a, que não constam no presente plano instrucional e já se encontram registradas em diário acadêmico. 
OBS.: O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. 

 

Assinatura Docente:  

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: 

  



PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

INSTITUIÇÃO: INSTITUO FEDERAL DA PARAÍBA – CAMPUS SOUSA 

TURMA: 20201.5.874.1N (5° período) 

CURSO: LICENCIATURA EM QUÍMICA 

COMPONENTE CURRICULAR: 39049 – LIC.0688 QUÍMICA ORGÂNICA III 

PROFESSOR(A): JOÃO BATISTA M. DE RESENDE FILHO 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (%): 87% (87 aulas) 

 

TÓPICO 
UNIDADE 
(BIMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS 

RECURSOS 

DIDÁTICO-

PEDAGÓGI-

COS 

INSTRU-

MENTO DE 

AVALIAÇÃO 

PERÍODO 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL OU 

COLABORATIVA 
(PONTUAÇÃO) 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL* 
(h/a) 

1 
1 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Hidratação 

de aldeídos e 

cetonas; 

síntese de 

cianidrinas 

- Compreender o 

equilíbrio envolvido na 

hidratação de aldeídos e 

cetonas; 

- Compreender os efeitos 

eletrônicos e estérico nas 

reações de hidratação de 

aldeídos e cetonas; 

- Compreender os 

mecanismos na reação de 

hidratação de aldeídos e 

cetonas e na síntese de 

cianidrinas. 

Google Meet X 

24/08/2020 a 

28/08/2020 
X 5 h/a 

2 
1 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Estrutura da 

carbonila: 

propriedades 

de aldeídos e 

cetonas. 

- Conhecer a estrutura da 

carbonila; 

- Conhecer as 

propriedades de aldeídos 

e cetonas; 

- Relacionar as 

propriedades de 

compostos carbonilados 

Vídeo; 

Arquivo de 

texto; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X 



com a estrutura da 

carbonila.  

3 
2 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Síntese e 

hidrólise de 

acetais e 

hemiacetais. 

Acetais 

cíclicos. 

- Compreender os 

mecanismos de reação na 

síntese e hidrólise de 

acetais e hemiacetais; 

- Analisar as reações 

para formação de acetais 

cíclicos. 

Google Meet X 

31/08/2020 a 

04/09/2020 
X 5 h/a 

4 
2 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Grupos de 

proteção em 

síntese 

orgânica 

- Conhecer os grupos de 

proteção (GPs) para 

grupos funcionais, com 

enfoque nos GPs para 

carbonilas. 

Vídeo; 

Arquivo de 

texto; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X 

5 
2 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Reações de 

redução e 

oxidação da 

carbonila 

- (Re)conhecer agentes 

oxidantes e redutores 

para a carbonila de 

aldeídos e cetonas; 

- Compreender os 

mecanismos de reação de 

oxidação e redução da 

carbonila de aldeídos e 

cetonas. 

Google Meet X 

07/09/2020 a 

11/09/2020 
X 5 h/a 

6 
2 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Oxidação de 

aldeídos 

- Conhecer os diferentes 

métodos para oxidação 

de aldeídos. 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X 

7 
2 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Enol e 

enolato; 

Reações de 

condensação 

aldólica 

- Conhecer as 

características de enóis e 

enolatos; 

- Compreender os 

mecanismos de reação de 

condensação aldólica. 

Google Meet X 

14/09/2020 a 

18/09/2020 

Atividade 

individual 

(100) 

5 h/a 

8 
2 

(Semestre 
2020.1) 

Assíncrona 

Reações de 

condensação 

aldólica; 

- Compreender as 

condições reacionais 

Arquivo de 

texto; 
Tarefa 



Condensa-

ção de 

Knoevenagel 

para reações de 

condensação aldólica; 

- Compreender os 

mecanismos de reação da 

Condensação de 

Knoevenagel. 

URL para livro 

no Google 

Drive 

9 
3 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Ácidos 

carboxílicos 

e carboxila-

tos 

- Compreender a 

estrutura e as 

propriedades de ácidos 

carboxílicos e derivados. 

Google Meet X 

21/09/2020 a 

25/09/2020 
X 5 h/a 

10 
3 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Ácidos 

carboxílicos 

e derivados 

- Compreender a 

estrutura e as 

propriedades de ácidos 

carboxílicos e derivados. 

Vídeo; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X 

11 
4 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Esterificação 

de Fischer-

Speier e 

síntese de 

amidas. 

Hidrólise de 

éster e amida 

- Compreender os 

mecanismos de 

esterificação de Fischer-

Speier e síntese de 

amidas; 

- Compreender os 

mecanismos de hidrólise 

de éster e amida. 

Google Meet X 

28/09/2020 a 

02/10/2020 

X 

5 h/a 

12 
4 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Éster e 

Amida como 

grupos de 

proteção 

- Conhecer o uso das 

funções éster e amida 

como grupos de proteção 

para ácidos carboxílicos. 

Arquivo de 

texto; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X X 

13 
5 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Anidridos e 

cloretos de 

ácido 

- Compreender os 

métodos de síntese de 

anidridos e cloretos de 

ácido; 

- Compreender os 

mecanismos de síntese 

de anidridos e cloretos de 

ácido. 

Google Meet X 
05/10/2020 a 

09/10/2020 
X 5 h/a 



14 
5 

(Semestre 
2020.1) 

Assíncrona Revisão 
- Revisar os conteúdos 

abordados anteriormente. 

Arquivo de 

texto 
Questionário 

Atividade 

individual 

(100) 

15 
5 

(Semestre 
2020.1) 

Síncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Conhecer a técnica de 

identificação de 

compostos orgânicos: 

Espectroscopia na região 

do infravermelho (IV); 

- Compreender os 

princípios que 

fundamentam a técnica 

IV. 

Google Meet X 

12/10/2020 a 

16/10/2020 

X 

5 h/a 

16 
5 

(Semestre 
2020.1) 

Assíncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

Arquivo de 

texto; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X X 

17 
5 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

Google Meet X 

19/10/2020 a 

23/10/2020 

X 

5 h/a 

18 
5 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X X 

19 
5 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

Google Meet X 

26/10/2020 a 

30/10/2020 

X 

5 h/a 

20 
6 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X X 

21 
7 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Espectrosco-

pia na região 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

Google Meet X 
03/11/2020 a 

06/11/2020 
X 5 h/a 



do infraver-

melho 

22 
7 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X X 

23 
7 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

Google Meet X 

09/11/2020 a 

13/11/2020 

X 

5 h/a 

24 
7 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Espectrosco-

pia na região 

do infraver-

melho 

- Saber interpretar 

espectros de 

infravermelho. 

URL para livro 

no Google 

Drive 

Tarefa 

Atividade 

individual 

(100) 

25 
8 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Espectrome-

tria de massa 

- Conhecer a técnica de 

identificação de 

compostos orgânicos: 

Espectrometria de massa 

(ES); 

- Compreender os 

princípios que 

fundamentam a técnica 

ES; 

- Compreender os 

diferentes mecanismos 

de fragmentação. 

Google Meet X 

16/11/2020 a 

20/11/2020 

X 

5 h/a 

26 
8 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Espectrome-

tria de massa 

- Conhecer a técnica de 

identificação de 

compostos orgânicos: 

Espectrometria de massa 

(ES); 

- Compreender os 

princípios que 

fundamentam a técnica 

ES; 

Arquivo de 

texto; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X X 



- Compreender os 

diferentes mecanismos 

de fragmentação. 

27 
8 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Espectrome-

tria de massa 

- Compreender os 

diferentes mecanismos 

de fragmentação; 

- Saber interpretar 

espectros de massa. 

Google Meet X 

23/11/2020 a 

24/11/2020 

X 

5 h/a 

28 
8 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Espectrome-

tria de massa 

- Compreender os 

diferentes mecanismos 

de fragmentação. 

Arquivo de 

texto; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X X 

29 
9 

(Semestre 
2020.1) 

Síncrona 
Espectrome-

tria de massa 

- Saber interpretar 

espectros de massa. 
Google Meet X 

30/11/2020 a 

04/12/2020 

X 

5 h/a 

30 
9 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Espectrome-

tria de massa 

- Saber interpretar 

espectros de massa. 

Arquivo de 

texto; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

X X 

31 
9 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Espectrome-

tria de massa 

- Saber interpretar 

espectros de massa. 
Google Meet X 

07/12/2020 a 

11/12/2020 

X 

4 h/a 

32 
9 

(Semestre 
2020.1) 

Assíncrona 
Espectrome-

tria de massa 

- Saber interpretar 

espectros de massa. 

Arquivo de 

texto; 

URL para livro 

no Google 

Drive 

Tarefa 

Atividade 

individual 

(100) 

33 
9 

(Semestre 

2020.1) 
Síncrona 

Espectrome-

tria de massa 

- Saber interpretar 

espectros de massa. 
Google Meet X 

14/12/2020 a 

16/12/2020 

X 

4 h/a 

34 
9 

(Semestre 

2020.1) 
Assíncrona 

Espectrome-

tria de massa 

- Saber interpretar 

espectros de massa. 
Vídeo X X 

*Carga horária total: Aula síncrona semanal: 2 h/a; atividades assíncronas semanais: 3-4 h/a. 

 



 Pontos 

Pontuação das atividades individuais e colaborativas realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

O cálculo para a obtenção da nota do componente curricular é feito através do somatório das atividades realizadas no semestre. 

Antes da paralização já foram ministradas 13 h/a, que não constam no presente plano instrucional e já se encontram registradas em diário acadêmico. 
OBS.: O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. 

 

Assinatura Docente:  

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: 

 












