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  Química Gcral

V. JUSTIFICAflVF

A disciplina contribuí para a formação de engenheiros com uma ampla visão sobre os materiais orgânicos e suas
aplicaçoes. em energia. Combustíveis fósseis e biocombustívels são compostos orgânicos e sua
formação/obtenção. propriedades e reatlvidade não poderão ser bem compreendidas sem estudar sua
cornposEção e estrutura

VI.EMENTA
Introdução à Química
alclnos, álcoois. éteres. aldeídos, cetonas. ácidos carboxílicos: ésteres, halogênios de alquila amibas. compostos
de enxofre e compostos aromáticos. Aplicações em processos de geração e conversão de enelgla

Vê}.Q8JETiVOS

Objetivo Geral: Estudar os fundamentos teóricos básicos sobre a estrutura: noluenclatura e propriedades
químicas e físicas dos compostos orgânicos e sua importância para a formação ein Engenharia de Energia

Objetivos Específicos:

' Compreender o objeto de estudo da Química Orgânica
' Descrever a estrutura, nomenclatura e propriedades químicas e físicas dos cotllpostos orgânicos

Estudar as possíveis aplicações dos compostos orgânicos em processos de geração e corlversão de

' Salientar a importância do estudo dos compostos oraãnicos OarB a formacão do earpssn pm Fnnpnhnrin

1. EDENTIFICAÇAO OA DISCIPLINA

CÓDIGO NOME DA Dg$CiPLgNÂ
NADE H<)RAS-AUL,k

SEMANÂÊS:
TEÓRICAS PRATICAR

TOTAL DE lTOTAL DE i
HORAS-AULA MODALIDADE

EES7362     72 l Presencial

 
TURMÂ$TEORÍCA$  

02653B- 2.1420-(2) 5.1420-(2)   PresençÊai

 
íi. PnoFEêgÕR
Tatiana Gisset Pineda



de Energia

HgB illBSgl nHn %:ÍlilE : âEF..:\u:
A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0(seis).(Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997)

nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 d# Res, n' 17/CUn/1997)
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Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não presentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zero). (Art. 70, $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

Serão feitas 3 avaliações (pl. p2 e p3) e um seminário (sl) com o mesmo peso e nota máxima igual a lo,o
(dez)

' As provas poderão conter questões objetivas. obl(jtivas mistas e dissertativas, bem como resolução de
problemas

Avaliação deve serformalizado na Secretaria Integrada de Departamentos (SID). , ,..:--- ,-:- ..- -...
-vA Nova Avaliação deverá englobar todo o conteúdo do semestre e ocorrerá no penúltimo dia de aula,

conforme cronograma a seguir



xi.CRONOGRAMA

.:;Bi:..] ..À ASSUNTO

1 ' 26/02/18 a 03/03/18 Módul.o l i Íi;i;ããi;êãi Í'ãiiiRiii Ó;ãã\iÍiã ]Hil:&8}ii;lt;ã='iiã
disciplina
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Módulo 2: Hidrocarbonetos Acícl cos Estrutura prapredades,

rlg de Energia.
Arcanos
Alcenos, aicinos
Feriado. PR<)VA TEÓRicA ]

M(5dulo 3: Compostos orgânicos oxigenados.' Estro:fura.
propriedades, reativ dada. Relevãncilem Engg.yharia de Energia
Alcoois, éteres. aideídos. cetonas
Ácidos carboxíllcos, ésteres
Feriado. Módulo 4: Compostos cas niirogenados
Estrutura, propriedades, reatividade. Relevância em Engenharia
gç Energia.
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]2/03/18 a 17/03/18

1 9/C)3/1 8 a IZ{7õ137;i 8'
26/03/18 a 31/õ3/i8
D2/04/18 a 07/04/]8

7' 09/04/18 a 14/04/18

1 6/04/1 8 a 21 7Ü:ã71 ã
23/04/18 a 28/04/1â

10' 30/04/18 a 05/05/18

1 1 ' Õ77Õ57ÍÍÍ'Í27Õ57m Amibas, amidos. alnlnoécldos
PROVA TEÓRICA 2. Módulo ã' 'êÕÚi;i;it8i lil:ããhiiãs
halogenados e de enxofre. Estrutura, propriedades, reatlvidade.

.Eigi.exe.n çlg.9.n. .ç.n.9 çl n..be.p.e dç Ene rg la.
Haletos de alqulla. bois. tioéteres
Módulo ÕI "" &'&Ei8é'tb;"" 'ã'l:€1ã'ã'i&8é" 'a'Fb&'lá lliag'. """ÊI iÜ' Ü'Fã'.
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Benzeno e derivados
PROVA TEORICA 3. Seminários

.BçgjOários. Nova avaliação.
Elgyg....d g..[999peração. Divulgação de notas. ..!

]2; 14/05/18 a 19/05/18
5:

"'1 3:i"""

14a

21/05/18 a 26/05/18

28/05/18 a 02/Q6/]8
' 'í'?'""' "I

16"
'' ''''17'; ""

19a

04/06/18 a 0g/06/18
11/06/18 a 16/06/18
18/C)6/18 a 23/06/18
25/06/18 a 30/06/18
02/07/18 a 04/07/18

Obsl : O calendário está sujeito a pequenos ajustes de acordo com as necessidades das atívidades
desanvoÊvidas.
Obs 2: Atendimento aos alunos deve ser agendado com o professor.
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Obs: Os livros acima citados constam na Bibiiotela Setorial de Araranguá ou estão em fase de compras pela
UFSC. Algumas bibliografias também podem ser encontradas no acervo da disciplina, impressos ou em CD,
disponíveis para consultas em sala
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