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Critérios de Avaliação e Aprovação 
Na avaliação do desempenho do aluno na disciplina QO623 serão considerados as notas dos relatórios, testes, 

provas e apresentações orais. Média dos relatórios (MR); Média dos testes (MT); Média das provas (MP); Média 
final (MF).  

A média das provas contempla a nota obtida nas apresentações orais (AO). 

MP = (P1x3) + (P2x4) + (AOx3)/10 

Caso a média de provas (MP) seja ≤ 5,0, o aluno estará automaticamente convocado a realizar o Exame Final.  

Não haverá em nenhuma hipótese reposição de provas ou qualquer atividade prevista no calendário da disciplina. 

A Nota Final para quem não ficar de exame será composta por: 

Média dos Testes = MT (x2) 

Média dos Experimentos = ME (x3). Nessa média, entra a nota de cadernos (20%) e nota de relatórios (80%). 

Média das Provas = MP (x5) 

NOTA FINAL = [(MTx2) + (MEx3) + (MPx5)] / 10  

Se MP  5,0  o aluno fará Exame e a Nota Final será:  

NF = (MP + Nota do Exame) / 2 

Se NF  5,0  o aluno será considerado aprovado.  

Se NF  5,0  o aluno será considerado reprovado. 

 
 As provas terão a duração de duas horas. 

O aluno que faltar a qualquer experimento, seminário ou prova terá nota zero atribuída no dia em que esteve 
ausente no laboratório salvo os casos previstos no Regimento geral da Graduação.  

 



Calendário  
 

Aula Data Atividades 

1 27/02 Apresentação da disciplina: programa, calendário de atividades, regras 
de segurança no laboratório, critérios de avaliação, etc. No laboratório: 
divisão das equipes, atribuição dos armários, entrega e conferência do 
material de laboratório. 

2 13/03 1o Teste Escrito (20 min). Separação de uma mistura complexa (ácido 
carboxílico, fenol, amina e hidrocarboneto e comprovação de pureza 
através da análise cromatográfica das substâncias separadas (Ref. 2, p. 
500-509). 

3 20/03 2o Teste Escrito (20 min). Síntese e purificação da acetanilida. Realizar 
reação de acilação de uma amina primária (anilina), purificar o composto 
por recristalização e determinar o ponto de fusão. 

4 27/03 3o Teste Escrito (20 min). Introdução a análise orgânica qualitativa. 
Ensaios de análise orgânica qualitativa com substâncias conhecidas. Livro 
do Pavia, p. 402-440. 

5 03/04 4o Teste Escrito (20 min). Amostra desconhecida A. Ensaios de análise 
orgânica qualitativa introduzida na aula anterior para identificação de 
uma amostra desconhecida. Livro do Pavia, p. 402-440. 

6 10/04 5o Teste Escrito (20 min). Projeto 1 - Terpenos: Extração do limoneno. 
Ensaios de análise orgânica qualitativa com as substâncias extraídas e/ou 
sintetizadas. 

7 17/04 6o Teste Escrito (20 min). Projeto 1 - Terpenos: Síntese do terpineol. 
Introdução da técnica de cromatografia em coluna. Ensaios de análise 
orgânica qualitativa com as substâncias extraídas e/ou sintetizadas. 

8 24/04 Prova 1  

 01/05 Não haverá aula – Dia do Trabalho  

9 08/05 7o Teste Escrito (20 min). Projeto 2 - Profenos: Extração do ibuprofeno 
racêmico de comprimidos. Análise cromatográfica (CCD). Preparação de 
uma mistura de amidas diastereoisoméricas. Introdução da técnica de 
cromatografia em coluna. Análise por espectroscopia de RMN. 

10 15/05 8o Teste Escrito (20 min). Projeto 2 - Profenos: Separação dos 
enantiômeros do ibuprofeno por resolução química. Isolamento da 
reação de formação de amidas diastereoisoméricas. Análise por CCD. 
Ensaios de análise orgânica qualitativa com as substâncias extraídas e/ou 
sintetizadas. 

11 22/05 9o Teste Escrito (20 min). Projeto 2 - Profenos: Separação dos 
diastereoisômeros por cromatografia em coluna. Ensaios de análise 
orgânica qualitativa com as substâncias extraídas e/ou sintetizadas. 

 29/05 Não haverá aula - RASBQ 

12 05/06 10o Teste Escrito (20 min). Projeto 3 – Resolução Enzimática: 
Enantiosseletividade da Lipase B de Candida antarctica CalB  



13 12/06 11o Teste Escrito (20 min). Projeto 3 - Projeto 3 – Resolução Enzimática: 
Enantiosseletividade da Lipase B de Candida antarctica CalB 

14 19/06 Apresentação oral dos projetos. 

15 26/06 2a Prova (manhã). Devolução do material do laboratório após a prova 
(14 horas). 

 03/07 Semana de Estudos 

 10/07 Exame 

 15/07 Publicação do Resultado Final – condicionada à reposição de todas as 
quebras/pendências da disciplina 

 

 

Outras informações relevantes 
 

 

SEGUEM A EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA 

 





 


