
 
 

 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DA REFORMA CURRICULAR 

 

REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO MÉDICO 

CARACTERIZAÇÃO DAS DISCIPLINAS E ESTÁGIOS DA NOVA MATRIZ CURRICULAR 

23/5/2014 

 

CÓDIGO DA DISCIPLINA ATUAL:  BIQ601 

NOME ATUAL:  BIOQUIMICA CELULAR 

NOVO NOME:  BIOQUIMICA I  

CARGA HORÁRIA ATUAL:  90 

NOVA CARGA HORÁRIA:  90 

PERÍODO ATUAL:  1º. 

NOVO PERÍODO:  1º.  

PRÉ-REQUISITOS (ESPECIFICAR CONTEÚDOS E, SE POSSÍVEL, DISCIPLINAS): 

Não há 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES): 

- Conhecer as bases moleculares da estrutura e função dos componentes celulares, aminoácidos e 
proteínas, carboidratos, lipídeos e ácidos nucléicos. 
 
- Conhecer os métodos de estudo para determinação de estrutura de proteínas. 
 
- Identificar os principais tipos de interações entre as biomoléculas na célula: interações fracas e 
ligações covalentes. 
 
- Conhecer os princípios de termodinâmica, bioenergética e cinética enzimática que regem as 
transformações de biomoléculas durante o metabolismo celular. 
 
- Conhecer as principais vias metabólicas que descrevem o metabolismo de aminoácidos e 
proteínas, carboidratos, lipídeos e nucleotídeos. 
 
 - Integrar os conhecimentos sobre estrutura e função de biomoléculas e suas modificações 
durante o metabolismo, os processo de regulação enzimáticas, sendo capaz de prever as 
alterações decorrentes dos diversos estados metabólicos. 
 
- Conhecer os processos de biossíntese de ácidos nucleicos e proteínas nas células 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ESPECIFICAR TAMBÉM O CONTEÚDO DE ÉTICA MAIS APROPRIADO 
A SER DESENVOLVIDO DE MANEIRA INTENCIONAL E SISTEMÁTICA DURANTE ESSA ATIVIDADE): 
 

Parte 1 
-Biomoléculas e tipos de ligações entre biomoléculas nas células 
-Estrutura de aminoácidos e peptídeos 
-Estrutura de Proteínas 
-Técnicas de estudo de proteínas 
-Proteínas transportadoras de oxigênio, doenças ligadas à hemoglobina e outras 
  hemeproteinas: icterícias e outras alterações do metabolismo hepático  
-Enzimas: estrutura e mecanismos de ação  
-Estrutura de Carbohidratos 
-Estrutura de Lipídeos, membranas biológicas e transportadores. 
  
Parte 2 
-Bioenergética e introdução ao metabolismo  
-Glicólise e gliconeogênese  
-Ciclo do ácido cítrico, fosforilação oxidativa e via das pentoses fosfato 
-Biossíntese e degradação de glicogênio  
-Biossíntese e oxidação de ácidos graxos   
-Biossíntese e degradação de aminoácidos e ciclo da uréia   
-Biossíntese e degradação de nucleotídeos  
-Integração e regulação do metabolismo 
-Estrutura e Biossíntese de DNA e RNA 
-Biossíntese de proteínas 
 
 

METÓDO (AULA TEÓRICA, AULA PRÁTICA, SEMINÁRIO, GD, TRABALHO DE CAMPO, ETC.).  
 

1- Aulas teóricas – 20 aulas (2 horas cada, total 40 horas) 

2- Grupos de discussão (GDs) – 3 aulas (4 horas cada, total de 12 horas) 

3- Aulas práticas: técnicas de estudo de proteínas, enzimas e ácidos nucléicos – 4 
aulas (4 horas cada, total de 16 horas) 

 
4- Apresentação de artigos para discussão, na forma de mini-simpósios com 3 artigos 

sobre doenças relacionadas às alterações na estrutura/conformação de proteínas, 

alterações no metabolismo e alterações na expressão gênica  -  4 aulas (4 horas 

cada, total de 16 horas) 
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CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 

Serão estimuladas discussões em sala voltadas para o entendimento das relações entre estrutura 

molecular e função das biomoléculas nas células e nos tecidos procurando estabelecer correlações 

com alterações dessas estruturas e do metabolismo e as doenças humanas. 

 

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA:  

 

Salas de aula com equipamentos multimídia (datashow e computadores), espaço para reuniões 

em grupos e salas de aulas práticas com equipamentos e reagentes necessários para a realização 

dos experimentos propostos. 

 

AVALIAÇÃO (FORMATIVA, SOMATIVA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, ETC): 

provas teóricas, GDs e avaliação das apresentações de artigos e interpretação das aulas práticas. 

 

3 PROVAS      Total  60 pontos (20 pontos cada) 

4 AULAS PRATICAS                      Total  12 pontos (3 pontos cada) 

3 GRUPOS DE DISCUSSAO          Total  15 pontos (3 pontos cada) 

MINI SIMPÓSIO: apresentação    Total  13 pontos 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR): 

 

Bioquímica - L. Stryer – 5 ou 6a edição - Ed. Guanabara Koogan – 2008 

Bioquímica – D. Voet & Voet – 3ª edição – Ed. Artmed – 2006 

Princípios de Bioquímica (Lehninger) – D. Nelson & M. Cox – 4ª ou 5ª. edição - 2008 

Bioquímica – Mary Campbell e Shawn Farrel – Ed. Thompson-  5ª. edição - 2007 

 

CORPO DOCENTE: 

RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO PARA CADA UMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS: 

Aulas teóricas e mini-simposios (2 turmas): 1 professor por turma  

Aulas praticas e GDs (6 turmas): 1 professor por turma  



 
 

 COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DA REFORMA CURRICULAR 

 

 

PERFIL DOS DOCENTES: 

Professores doutores em bioquímica ou biologia molecular, a maioria com pós-doutorado e com 

experiência em ensino de bioquímica e metabolismo celular. 

 

CAPACITAÇÃO DOS ATUAIS PROFESSORES: 

O mesmo acima 

  

ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL COM DEMAIS  
DISCIPLINAS/ESTÁGIOS: 
 

Discussão com os professores envolvidos nas outras disciplinas afins. 

 

POSSIBILIDADE DE OFERTA DA/O DISCIPLINA/ESTÁGIO COMO FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
PARA OUTROS CURSOS. ESPECIFICAR: 
 
Não há 

  

OUTRAS NECESSIDADES OU SUGESTÕES: 

 

 

PROFESSORES/ALUNOS ENVOLVIDOS NO DETALHAMENTO DESSA ATIVIDADE: 

Santuza Teixeira, Ronaldo Nagem, Fabiana Machado e Dawidson Gomez 

 

 

 


