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* de acordo com o Anexo Único da Resolução 005/2013 CONSEPE: http://goo.gl/QkFMBW  

** de acordo com publicação em:: http://goo.gl/TYvBSq  
 

DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: QUÍMICA TECNOLÓGICA  SIGLA: 3QTE003 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 54h * TEORIA: 54h* PRÁTICA: 00h* 

 

CURSO: Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS: 1QGI003 / 2QOR003 

 

EMENTA: Outras funções orgânicas. Polímeros. Composição química da 
madeira. Derivados químicos da madeira. Estrutura química. Cera, lubrificantes, 
óleos vegetais e animais. Produtos químicos tóxicos. 

 

PLANO DE ENSINO - Semestre 2019/1 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Compreender a estrutura química, as 
aplicações, formas de obtenção e propriedades dos polímeros, da madeira e 
seus derivados, das ceras, óleos, lubrificantes e dos produtos químicos tóxicos. 

 

Objetivos Específicos: 
- Conhecer, classificar e associar quais as aplicações dos principais polímeros; 
- Compreender a estrutura química da madeira e seus derivados, através dos 
processos de fabricação; 
- Entender a estrutura e as propriedades dos compostos químicos: cera, óleos e 
lubrificantes; 
- Compreender a reações de combustão e suas peculiaridades; 
- Conhecer as características e estrutura química dos principais produtos 
químicos tóxicos. 

 
Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS  AVALIAÇÃO  

1h 

1. Tópico 1 
1.1. Apresentação da disciplina 
1.2. Metodologia de ensino utilizada 
1.3. Avaliação 

 

15h 

2. Tópico 2 – Outras funções orgânicas e 
polímeros  
2.1. Importância dos polímeros 
2.2. Classificação dos polímeros 
2.3. Aplicações dos polímeros 
2.4. Propriedades 
2.5. Processamento 
2.6. Mecanismos de Síntese 
2.7. Comportamento e propriedades mecânicas 

Prova escrita 1 
(PE1) 

http://goo.gl/QkFMBW
http://goo.gl/TYvBSq
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20h 

3. Tópico 3 - Madeira 
3.1. Introdução 
3.2. Composição química 
3.3. Processamento 
3.4. Produtos gerados 
3.5. Aplicações dos produtos 
3.6. Estrutura química dos produtos 
3.7. Operações Unitárias nos processos 
envolvendo madeira 
3.8. Indústria de Papel e Celulose 
3.9. Processos ao Sulfato e ao Sulfito 
3.10. Combustão 
3.11. Reações de Combustão 
3.12. Matéria-prima para combustão 
3.13. Poder Calorífico 
3.14. Produtos de combustão 

Prova escrita 2 
(PE2) 

8h 

4. Tópico 4 - Cera, lubrificantes, óleos 
vegetais e animais 
4.1. Introdução 
4.2. Estrutura Química 
4.3. Classificação 
4.4. Propriedades 
4.5. Aplicações 
4.6. Processos de Obtenção 
4.7. Processos de reuso e reciclagem 

Prova escrita 3 
(PE3) 

10h 

5. Tópico 5 - Produtos químicos tóxicos. 
5.1. Produtos tóxicos - Introdução 
5.2. Armas químicas de guerra 
5.3. Indústria Nuclear 
5.4. Indústria de Explosivos 
5.5. Indústria de Inseticidas 
5.6. Estrutura Química 
5.7. Classificação 
5.8. Aplicações 
5.9. Processos Químicos 

Trabalhos, 
seminários e 

estudos temáticos 
em sala (TS) 

54h* CH Total Teórico-Prática –54h*  
 

Metodologia Proposta: Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos 
através de: 
- Aulas expositivas (teóricas), onde se utilizará quadro branco e canetão, com 
auxílio de recursos áudio visuais (Datashow); 
- Resolução de exercícios, como atividade em sala e extraclasse (tarefas); 
- Atividades extraclasse (visitas técnicas) visando integrar os conteúdos 
abordados em sala de aula com as práticas em diferentes ambientes fabris; 
- Aplicação de, pelo menos, uma avaliação contemplando (total ou 
parcialmente) o formato de questões do ENADE; 
- Atendimento extraclasse pelo professor da disciplina (terças-feiras das 17:00 
às 18:10 na sala dos professores, sob agendamento). 
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Avaliação do Aluno: A qualidade do desempenho do aluno será avaliada com 
base no desenvolvimento das seguintes atividades e com os seguintes critérios:  
 
Serão realizadas três avaliações individuais no decorrer do semestre, sendo 
que estas avaliações totalizarão 85% (35% + 25% + 25%) e um seminário (TS) 
valendo 15% da nota. 
Prova escrita 1(PE1):35% 
Prova escrita 2(PE2):25% 
Prova escrita 3(PE3):25% 
Trabalhos, seminários e estudos temáticos em sala (TS): 15% 
 
NOTA FINAL: (0,35* NOTA PE1) + (0,25* NOTA PE2) + (0,25* NOTA PE3) + 
(0,15* NOTA TS) 

 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 

A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo esta normativa, O 
acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá 
solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue na 
Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das seguintes situações: I - 
problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; II - ter sido vítima de ação 
involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; III - manobras ou exercícios 
militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes 
em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o óbito; V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em 
entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades 
previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de 
declaração ou documento equivalente; VII - direitos outorgados por lei; VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio 
curso, comprovada por declaração da chefia de departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o 
Município, o Estado ou o País; X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente 
assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo 
empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. Importante: O requerimento deverá 
explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação. 
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