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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Planear e executar experiências num laboratório de química orgânica.
2. Adquirir os princípios básicos da estrutura e ligação química que permitam compreender a química dos compostos de carbono.
3. Reconhecer as famílias de hidrocarbonetos e os principais grupos funcionais; - Adquirir e aplicar os conceitos de estrutura e nomenclatura dos compostos
orgânicos.
4. Reconhecer os aspectos que determinam as características reacionais em química orgânica. Conhecer as propriedades químicas e físicas das diversas famílias
de compostos orgânicos.
5. Conhecer os métodos mais utilizados na preparação das diversas famílias de compostos orgânicos.
6. Adquirir os conceitos que permitam identificar as relações espaciais entre átomos e moléculas.
7. Aplicar os conceitos de química em ciências da saúde.
8. Realizar e gerir trabalho autonomamente e em grupo.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Reconhecer a estrutura e as propriedades atómicas.
2. Nomenclatura inorgânica
3. Conceitos de equilíbrio químico

Conteúdo da unidade curricular
- Introdução e princípios gerais da química orgânica - Classificação e nomenclatura de compostos orgânicos - Alcanos e cicloalcanos - Estereoquímica - Alcenos Alcinos - Compostos aromáticos - Halogenetos de alquilo

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Introdução e princípios gerais da química orgânica
- Evolução da química orgânica e sua importância nas ciências da saúde.
- Estrutura e propriedades dos compostos de carbono Hibridação e geometria.
- As ligações e interligações nos compostos orgânicos: variabilidade das propriedades físicas.
- Isomeria. Efeitos electrónicos: efeito indutor e mesomérico
2. Classificação e nomenclatura de compostos orgânicos.
- Aspetos gerais dos mecanismos de reações orgânicas.
3. Alcanos e cicloalcanos
- Estrutura, conformações e propriedades físicas.
- Reações de preparação: oxidação, halogenação e pirólise.
4. Estereoquímica.
- A quiralidade no mundo biológico. Enantiómeros. Carbono assimétrico. Simetria em estruturas aquirais
- Notação R e S. Propriedades físicas dos enantiómeros.
- Moléculas com dois ou mais centros quirais. Resolução de enantiómeros.
5. Alcenos
- Estrutura, propriedades físicas e conformações (isomeria Cis/Trans e E /Z).
- Preparação de alcenos por reações de eliminação: mecanismos E1 e E2.
- Reacção de adição a alcenos: hidratação, halogenação, polimerização. Reações de oxidação: ozonólise
- Alcenos de origem natural. Estrutura e classificação de terpenos: beta-caroteno e vitamina A.
6. Alcinos
- Estrutura e propriedades físicas: acidez dos alcinos.
- Reações de síntese: eliminação, alquilação Reatividade: reacções de adição Equilíbrio ceto-enólico
- Aplicação de alcinos no combate ao cancro. Preparação de feromonas
7. Compostos aromáticos
- Estrutura e propriedades físicas: a aromaticidade.
- Reações de substituição electrófila aromática. Compostos policíclicos e heteroaromáticos.
8. Halogenetos de alquilo
- Estrutura e propriedades físicas.
- Reações de eliminação e adição: regras de Zaitsev e Markovnikov.
- Reações de substituição nucleófila: mecanismo SN1 e SN2.
- Aplicações farmacêuticas.
9. Conteúdos práticos:
- Análise elementar de compostos orgânicos.
- Sintese e caraterização do eteno.
- Reatividade de aldeídos e cetonas.
- Síntese e purificação de um composto orgânico
- Determinação do ponto de fusão
- Reatividade de álcoois e ésteres
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Métodos de ensino e de aprendizagem
- Teórico-práticas – 2 aulas semanais de 1 hora. Metodologia interativa, com recurso a meios audiovisuais. Disponibilização de materiais de estudo por via elearning. - Aulas práticas – 1 aula semanal de 2 horas. Integração de conhecimentos com a resolução de exercícios de nomenclatura. Realização de trabalhos
práticos com recursos a equipamentos laboratoriais pedagógicos e científicos.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação contínua - (Ordinário) (Final)
- Trabalhos Laboratoriais - 12% (Desempenho do aluno na realização dos trabalhos práticos e mini-questionários sobre os protocolos.)
- Prova Intercalar Escrita - 18% (Prova escrita sobre os resultados dos trabalhos práticos realizados.)
- Exame Final Escrito - 70%
2. Recurso ou época especial - (Ordinário) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Este exame compreende questões de indolo teórica (70%) e de índole prática (30%))
3. Trabalhador estudante - (Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Este exame compreende questões de indolo teórica (70%) e de índole prática (30%))
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Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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