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Disciplina 

Código  Nome  

QO857 Introdução à Química Verde 

 

Turma Horário Local 

A Segunda-feira, 10-12 hs IQ-05 

 

Docentes 
Prof. Julio Cezar Pastre (jpastre@unicamp.br / 13143 / sala I-222) 

 

Critérios de Avaliação e Aprovação 
Atividades de Avaliação: 1 prova, 1 seminário e participação em exercícios em sala 
(frequência)*. 
 
A média final na disciplina (MF) levará em conta três itens principais: 

 A nota da prova (MP) 

 A nota do seminário (MS) 

 A nota de participação e frequência (MF) 
 
A média envolvendo todas as notas será:  
 

MF = [(4xMP) + (4xMS) + (2xMF)] / 10 
 

 Se MF  5,0  o aluno será aprovado. 
 

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

NF = (MF + Exame) / 2 
 

 Se NF  5,0  o aluno será aprovado. 

 Se NF  5,0  o aluno será reprovado 
 
- Frequência mínima de 75% será exigida (O abono de faltas será considerado 
dentro do previsto no capítulo VI, seção X, artigo 72 do Regimento Geral de 
Graduação). 
 
* Para aplicação e averiguação dos conhecimentos de cada módulo, ao final das aulas 
haverá um exercício para ser feito em sala (individual ou em grupo). A participação 
nesse exercício é obrigatória e a nota corresponde a 20% da média final.  

 

Calendário  

Data Aula # Atividades/Conteúdo 

09/mar 1 Apresentação da disciplina 

16/mar 2 Sustentabilidade - Acidentes Indesejáveis 

23/mar 3 Química Verde - 12 Princípios 

30/mar 4 Resíduos 



06/abr 5 Solventes 

13/abr 6 Fontes renováveis 

27/abr 7 Catálise 

04/mai 8 Métricas 

11/mai 9 Análise do Ciclo de Vida 

18/mai 10 Conceitos de Toxicologia 

25/mai  Não haverá aula (43a RASBQ) 

01/jun 11 Prova  

08/jun 12 Seminários 

15/jun 13 Seminários 

22/jun 14 Seminários 

29/jun 15 Seminários 

13/jul  EXAME 
 

 

Outras informações relevantes 
 
Essa disciplina tem como objetivos:  
- transmitir ao aluno de graduação os princípios norteadores da Química Verde;  
- incentivar o aluno e promover a sua conscientização sobre a importância da adoção 
de procedimentos limpos no meio acadêmico e na indústria; 
- aprofundar os conhecimentos científicos no domínio das metodologias e tecnologias 
químicas que permitem a prática de uma Química mais ambientalmente amigável e 
- propor medidas que minimizem ou eliminem a utilização de reagentes de alto risco 
e a busca de alternativas inovadoras. 
 
A proposta dessa disciplina se baseia no treinamento que o docente recebeu 
recentemente durante o Workshop Train-the-Trainers (TTT) Brasil, organizado pela 
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (The United 
Nations Industrial Development Organization - UNIDO) em parceria com Instituto 
Senai de Inovação em Química Verde (ISI – QV) e com o Centro de Química Verde e 
Engenharia Verde da Universidade de Yale (Center for Green Chemistry and Green 
Engeneering at Yale), seguindo a metodologia e material didático fornecidos pela 
Universidade de Yale. 
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