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LABORATÓRIOS DE QUÍMICA ORGÂNICA 

Graça M.S.R.O. Rocha e Fernando M.J. Domingues, Departamento de Química, Universidade de Aveiro 

Resumo 

No âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia Química, segundo o Modelo de Bolonha, foi 
implementada a Unidade Curricular, Laboratórios de Química Orgânica, que tem como objectivos o 
ensino das técnicas básicas de um laboratório de Química Orgânica, das propriedades e reacções 
características de algumas famílias de compostos orgânicos, de técnicas de síntese, purificação e 
caracterização de moléculas orgânicas simples, assim como do correcto registo de dados 
experimentais e da elaboração de relatórios. 

Esta contribuição tem como objectivo a partilha de experiências relativamente a esta Unidade 
Curricular e será feita a sua contextualização e a descrição da metodologia adoptada, dos 
conteúdos leccionados assim como da avaliação efectuada. Por fim será apresentada uma 
reflexão no que respeita aos resultados da Aprendizagem e Avaliação. 
 

Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Avaliação; Reflexão; 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR 

A Unidade Curricular de Laboratórios de Química Orgânica faz parte do 1º ciclo de estudos (2º 
ano, 1º semestre) do plano curricular do Mestrado Integrado em Engenharia Química, e foi 
leccionada pela primeira vez no ano lectivo de 2007/2008. A carga horária é de 4 horas de prática 
laboratorial semanais e 1 hora de orientação tutorial semanal. Pertence à área científica da 
Química e é creditada com 6 ECTS.  

 
Para o 1.º ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Engenharia Química, estão definidos os 

seguintes objectivos:  
• Formação de licenciados (em Ciências de Engenharia Química) ou equiparados com 

conhecimento aprofundado dos fundamentos químicos e físicos dos processos industriais 
que envolvem alterações de composição química ou do estado físico ou energético de 
matérias-primas, com vista à obtenção de produtos essenciais, capazes de aplicar esses 
conhecimentos aos níveis de tirocínio e profissional intermédio, em ambiente industrial ou 
laboratorial.  

• Preparação e motivação dos licenciados ou equiparados para formações diferenciadas de 
2º ciclo e futura actividade profissional especializada em ambiente industrial, laboratorial 
ou de gabinete de projecto, em áreas dependentes das (ou relacionadas com as) Ciências 
da Engenharia Química - Engenharia Química propriamente dita (com possibilidade de 
perfis diferenciados ou mistos, incluindo Engenharia de Processos, Engenharia de 
Materiais e Produtos Macromoleculares, ou Bioengenharia), Engenharia Ambiental, 
Engenharia de Materiais, Biotecnologia, etc. 

  
Estes objectivos estão plenamente contemplados no plano curricular do 1º ciclo do Mestrado 

Integrado em Engenharia Química, propondo-se garantir uma competência profissional intermédia 
efectiva ao fim dos primeiros três anos e o acesso a uma gama significativa de segundos ciclos 
compatíveis, ou continuação no mesmo ciclo integrado. 

�

No caso particular da Unidade Curricular de Laboratórios de Química Orgânica os alunos 
deverão adquirir competências no domínio das técnicas básicas de um laboratório de Química 
Orgânica, das propriedades e reacções características de algumas famílias de compostos 
orgânicos, de técnicas de síntese, purificação e caracterização de moléculas orgânicas simples, 
assim como no correcto registo de dados experimentais e na elaboração de relatórios. Como 
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requisitos os alunos deverão ter conhecimentos de Elementos de Química-Física, leccionada no 1º 
ciclo de estudos (1º ano, 1º semestre), e de Química Orgânica, leccionada no 1º ciclo de estudos 
(1º ano, 2º semestre), assim como conhecimento genérico das técnicas elementares de 
laboratório. 

 
  

2. METODOLOGIA DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO 

A Unidade Curricular de Laboratórios de Química Orgânica é composta por aulas de prática 
laboratorial, cada uma com a duração de quatro horas, durante as quais os alunos, em grupos de 
dois, desenvolvem um trabalho seguindo um protocolo previamente disponibilizado. A avaliação é 
do tipo contínuo e envolve três momentos de avaliação. 

 
Todos os trabalhos exigem uma preparação prévia, devendo os alunos, no início de cada aula, 

entregar as respostas a um questionário de 3 ou 4 perguntas referente ao trabalho que vão 
executar. Os questionários são realizados em grupo e, após correcção, são discutidos na hora de 
orientação tutorial seguinte.  

De cada trabalho é solicitada a elaboração de um relatório sucinto baseado nas respostas às 
questões propostas no final de cada trabalho. Salvo indicação em contrário os relatórios são 
redigidos e entregues no fim de cada aula e são discutidos, após correcção, na hora de orientação 
tutorial seguinte. É solicitado um relatório completo de dois trabalhos. Para a elaboração dos 
relatórios mais completos os alunos devem seguir as Normas gerais para a elaboração de 
Relatórios, em vigor no Departamento de Química. Os relatórios são realizados em grupo. As 
respostas aos questionários, elaboração dos relatórios e participação dos alunos nas aulas 
contribuem com 30% para a nota final. 

 
Sensivelmente a meio do semestre, os alunos são avaliados com um teste prático. Este teste 

consiste num problema de natureza prática cuja resolução implica o recurso a uma das técnicas 
usadas nos trabalhos já realizados. Estes "problemas" são sorteados na aula anterior e a sua 
execução implica a apresentação prévia de um plano de trabalhos sucinto. É solicitado um relatório 
completo do trabalho efectuado. Tanto o plano de trabalhos como a execução do trabalho prático e 
a elaboração do relatório são realizados em grupo. Este momento de avaliação contribui com 30% 
para a nota final. 

 
O terceiro momento de avaliação consiste na realização de um Mini Projecto, também em 

grupo. Para este Mini Projecto propõe-se a abordagem de um tema actual de interesse para 
alunos do Mestrado Integrado em Engenharia Química. Os alunos apresentam com duas semanas 
de antecedência, uma introdução teórica, abordando a natureza, aplicações e química envolvida 
na preparação do trabalho proposto, bem como um plano de trabalhos, com a indicação do 
procedimento experimental proposto, material e reagentes necessários. É solicitado um relatório 
completo do trabalho realizado. No ano lectivo de 2007/2008 o tema proposto foi sobre o Biodiesel. 
No ano lectivo de 2008/2009 o Mini Projecto foi substituído por um Exame teórico final sobre a 
prática. Este momento de avaliação, Mini Projecto ou Exame teórico final, contribui com 40% para 
a nota final. 

 
Para terem aprovação na Unidade Curricular, os alunos não podem ter nota inferior a 7,5 

valores em nenhum dos momentos da avaliação. 
 
O Docente deverá observar e avaliar, semanalmente, o desempenho dos alunos relativamente 

às regras de segurança, manipulação experimental, trabalho de grupo e compreensão dos 
procedimentos. 
 

3. DESCRIÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR 

A Unidade Curricular de Laboratórios de Química Orgânica está estruturada de forma a 
contemplar os objectivos mencionados na Contextualização da Unidade Curricular.  

 
As primeiras quatro semanas de aulas são reservadas a trabalhos que envolvem o recurso a 

técnicas laboratoriais básicas, mas fundamentais, para serem aplicadas com correcção nos 
trabalhos propostos na secção de Transformações químicas características de algumas famílias de 
compostos orgânicos, Síntese e caracterização de compostos orgânicos e Mini Projecto. 
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Técnicas laboratoriais 
 
Trabalho 1: Destilação de uma mistura água e acetona. 
Trabalho 2: Destilação por arrastamento de vapor; Isolamento de (R) - (+) - limoneno. 
Trabalho 3: Extracção e purificação da cafeína do chá. 
Trabalho 4: Separação cromatográfica de compostos orgânicos. 
 
Transformações químicas características de algumas famílias de compostos orgânicos 
 
Trabalho 5: Hidrocarbonetos saturados e insaturados. 
 
Síntese e caracterização de compostos orgânicos 
 
Trabalho 6: Síntese de benzaldazina. 
Trabalho 7: Síntese de ácido hipúrico. 
 
Mini Projecto 
 
Trabalhos 8 e 9: Abordagem de um tema actual de interesse para alunos do Mestrado Integrado 
em Engenharia Química.  
No ano lectivo de 2008/2009 o Mini Projecto foi substituído por um Exame teórico final sobre a 
prática. 

 
 

4. REFLEXÃO SOBRE OS RESULTADOS DA APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO  

Apesar das diferentes Metodologias adoptadas nos anos lectivos de 2007/2008 e 2008/2009, 
mantêm-se os objectivos de aprendizagem que se podem resumir nos seguintes parâmetros. 

 
• Executar correctamente o trabalho laboratorial. 
• Registar correctamente os dados experimentais. 
• Elaborar correctamente os questionários e relatórios. 
• Aplicar conhecimentos adquiridos na resolução de "problemas" de natureza prática. 
• Capacidade de redigir uma Introdução teórica abordando a natureza, aplicações e química 

envolvida na preparação do tema proposto para Mini Projecto. Capacidade de desenvolver 
um plano de trabalhos com indicação do procedimento experimental proposto, material e 
reagentes necessários. 

• Resolver, individualmente, questões que impliquem o recurso a conhecimentos 
previamente adquiridos nas Unidades Curriculares de Elementos de Química-Física e 
Química Orgânica.  

 
 

Relativamente à avaliação e como foi exposto na secção de Metodologia de Ensino, Aprendizagem 
e Avaliação, os questionários preparatórios das actividades, os relatórios escritos das actividades, o 
teste prático e o Mini Projecto, são efectuados em grupo. 

Desta forma, a avaliação adoptada no ano lectivo de 2007/2008 implica que todos os momentos de 
avaliação decorram em grupo, tornando-se difícil diferenciar os dois elementos do grupo. Além disso, 
os questionários, planos de trabalhos e alguns relatórios são elaborados fora das 4 horas de aula. A 
discussão semanal dos questionários e relatórios, após correcção, poderá não ser elucidativa 
relativamente ao trabalho dedicado por cada elemento do grupo mas poderá distinguir os dois alunos 
quanto à compreensão do trabalho. Apesar da monitorização semanal proposta na Secção da 
Metodologia, dado o elevado número de alunos por turma, nem sempre é possível uma avaliação 
individual justa dos parâmetros a considerar.  

A percentagem de aprovações durante a avaliação contínua foi de 100%.  
 

 
No ano lectivo de 2008/2009 foi introduzido um momento de avaliação individual com a realização 

de um teste escrito sobre a prática. 
O teste escrito individual contribui para distinguir os dois elementos do grupo. Esta avaliação é a 

forma mais adequada para uma avaliação individual dos conhecimentos, já que os alunos 



AUTOR ET AL: TÍTULO [CABEÇALHO: ARIAL, 8, MAIÚSCULAS GRANDES E PEQUENAS] 

- 4 - 

frequentaram no 1º ano do 1º ciclo de estudos as Unidades Curriculares de Elementos de Química-
Física e Química Orgânica com as quais deverão ter adquirido as bases necessárias para a resolução 
de qualquer problema proposto e relacionado com os conteúdos de Laboratórios de Química Orgânica. 

A percentagem de aprovações durante a avaliação contínua e após o exame de recurso foi 
inferior a 100%.  

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que a estrutura adoptada para esta Unidade Curricular responde de forma muito 
satisfatória aos objectivos estabelecidos em termos de formação e aquisição de competências, 
estímulo do espírito científico, capacidade de trabalho em grupo, de análise e discussão de resultados. 

Os pontos fracos estão obviamente ao nível da objectividade da avaliação sobretudo no que diz 
respeito à capacidade de distinção dos níveis de sucesso e competências individuais dos elementos do 
grupo. As possibilidades de observação durante a própria aula são limitadas pela necessidade de 
acompanhar e corrigir a própria execução prática e o exame teórico final não nos parece, neste 
sentido, uma verdadeira opção ao Mini Projecto temático.  

Como alternativa, o exame prático e o respectivo plano de trabalhos e relatório completo poderá 
ser executado individualmente.  

Também se poderá optar pela resolução individual dos questionários relativos a cada um dos 
trabalhos que irão ser executados, no início da aula.   

A possibilidade de diferentes conjugações das alternativas acima apresentadas poderá implicar 
um ajuste nas percentagens dos três momentos de avaliação propostos.  

Este é certamente um ponto que merecerá atenção em próximas edições da Unidade Curricular.  
 


