UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
ESCOLA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

PROGRAMA DE DISCIPLINA
CURSO: Biomedicina
DEPARTAMENTO: Ciências Naturais
DISCIPLINA: Química Aplicada
CÓDIGO: SCN 0024
CARGA HORÁRIA: 60 horas
NÚMERO DE CRÉDITOS: 02 Práticos
CATEGORIA: OPTATIVA – PRESENCIAL
PRÉ-REQUISITOS: Química Geral e Inorgânica (SCN 0003)
EMENTA
Critérios de pureza. Métodos de separação e purificação de compostos químicos.
Reações de caracterização de compostos orgânicos. Reações de síntese.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Ensinar e demonstrar os princípios experimentais básicos envolvidos na separação,
preparação, purificação e identificação de substâncias químicas.
Relacionar propriedades físicas e químicas com critérios de pureza.
Relacionar as propriedades físicas e químicas com a escolha dos métodos de separação.
Preparar substâncias pertencentes às várias classes de compostos químicos e relacionar o
método empregado com a teoria.
Identificar os compostos orgânicos separados e/ou preparados empregando reações descritas
nos cursos teóricos.
Esta disciplina permitirá o desenvolvimento de habilidades práticas e hábitos de pesquisa
que auxiliarão os alunos em sua vida profissional.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
-

Isolamento de substâncias químicas a partir de diversas fontes naturais.
Separação de substâncias utilizando-se técnicas físicas e químicas.
Reações de identificação de substâncias químicas.
Preparação e síntese de compostos orgânicos.
Princípios de análise instrumental.

METODOLOGIA
Aulas práticas de laboratório direcionadas ao entendimento dos conceitos fundamentais,
procedimentos experimentais e cuidados a serem tomados na execução das práticas.
Trabalhos de laboratório com questionário e confecção de relatórios. Elaboração de
trabalhos visando o aperfeiçoamento do aluno em práticas de laboratório e a sua execução.

AVALIAÇÃO
A avaliação será feita em função dos resultados alcançados em trabalhos teóricos e práticos.
Estes resultados serão medidos pelo aprendizado no laboratório, pelos resultados descritos
nos relatórios obrigatórios e por trabalhos de pesquisa aliados à execução de trabalhos
práticos.
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