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                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Bioquímica I  Código: DBC015

 Natureza: 

 ( X  ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   ( X ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (     ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD: _______

 CH Total: 36h

 CH Semanal: 6h

 

Padrão (PD):36h

 

Laboratório
(LB): Campo (CP): Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP):

EMENTA 

Água, eletrólitos fracos e sistema tampão, estrutura e função dos quatro grupos principais de biomoléculas: carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos e
lipídeos. Enzimologia básica geral. Cofatores e micronutrientes. Bioenergética. Metabolismo oxidativo dos compostos comuns à produção de ATP em

mitocôndrias (respiração celular) e produção de energia em cloroplastos (fotossíntese).

                                                                                                              PROGRAMA

Propriedades e características da molécula de água. Comportamento dos eletrólitos fracos em solução aquosa e o papel dos sistemas tampão para as
células vivas. Estrutura e função das biomoléculas (carboidratos, ácidos nucleicos, proteínas e lipídios). Enzimas proteicas, nomenclatura, modelos
teóricos de ligação ao substrato, atividade enzimática e interferência dos fatores físico-químicos. Introdução à bioenergética. Principais processos de
extração de energia em células animais (fermentação e respiração). Catabolismo de hexoses: glicólise e via das pentoses fosfato. Respiração celular
aeróbia e as vias centrais do metabolismo: ciclo do ácido cítrico; cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa.

OBJETIVO GERAL

O aluno e a aluna deverão ser capazes de informar do que as células vivas são compostas, o que elas fazem para garantir sua manutenção e multiplicação e
aplicar esses conhecimentos dentro das áreas de atuação do profissional de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia.

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Reconhecer as principais biomoléculas e a participação destas no metabolismo celular. Identificar as vias metabólicas que compõem o processo da
respiração celular, tendo como substrato hexoses. Interpretar o metabolismo como a forma pela qual as células vivas se apropriam da energia do ambiente
para sua manutenção e multiplicação.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida no ambiente da UFPR virtual onde serão disponibilizados os conteúdos curriculares e as atividades de fixação e aplicação
dos mesmos, de forma assíncrona. Serão utilizados os seguintes recursos: o Moodle na UFPR virtual, notebook, textos teóricos de referência, videoaulas, e
Cmap – construtor de mapas conceituais (https://cmap.ihmc.us/).
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FORMAS DE AVALIAÇÃO

Todas as avaliações serão feitas por meio de Rubricas. A disciplina contará com uma avaliação contínua e com avaliações processuais, todas as serem
desenvolvidas no ambiente da UFPR virtual. A nota final da disciplina será dada pela soma dos pontos obtidos com a realização das atividades avaliativas.
O exame final compreenderá todas as unidades didáticas, as quais serão reavaliadas por meio de uma lista de questões objetivas, na data de 22/09/2020. A
tabela abaixo informa com mais detalhes as avaliações que serão aplicadas. A presença será dada pela entrega das atividades avaliativas propostas.

 

Tipo de
avaliação Forma do instrumento avaliativo

Unidade
didática
avaliada

Prazo final
de entrega
da avaliação

Contribuição para
a nota da
disciplina (pontos)

contínua Elaboração coletiva de um dicionário de bioquímica
empregando a ferramenta glossário, do Moodle. Todas 18/09/2020 10

processual

Trabalhando os ácidos nucleicos por meio de imagens -
com base nos conteúdos fornecidos para o estudo
teórico sobre os ácidos nucleicos e em suas
experiências pessoais, nesta atividade, você será
convidado a desempenhar 4 papéis frente a imagem
proposta. Esses papéis são: A) descritor, B)
correlacionador, C) sintetizador e D) pesquisador. Esta
avaliação deverá ser enviada por meio da ferramenta
tarefa, do Moodle.

Ácidos
nucleicos 13/08/2020 10

processual

Trabalhando os carboidratos por meio de imagens -
com base nos conteúdos fornecidos para o estudo
teórico sobre os carboidratos e em suas experiências
pessoais, nesta atividade, você será convidado a
desempenhar 4 papéis frente a imagem proposta. Esses
papéis são: A) descritor, B) correlacionador, C)
sintetizador e D) pesquisador. Esta avaliação deverá ser
enviada por meio da ferramenta tarefa, do Moodle.

Carboidratos 17/08/2020 10

processual

Trabalhando os lipídeos por meio de imagens - com
base nos conteúdos fornecidos para o estudo teórico
sobre os lipídeos e em suas experiências pessoais, nesta
atividade, você será convidado a desempenhar 4 papéis
frente a imagem proposta. Esses papéis são: A)
descritor, B) correlacionador, C) sintetizador e D)
pesquisador. Esta avaliação deverá ser enviada por
meio da ferramenta tarefa, do Moodle.

Lipídeos 19/08/2020 10

processual

Trabalhando as proteínas por meio de imagens - com
base nos conteúdos fornecidos para o estudo teórico
sobre as proteínas e em suas experiências pessoais,
nesta atividade, você será convidado a desempenhar 4
papéis frente a imagem proposta. Esses papéis são: A)
descritor, B) correlacionador, C) sintetizador e D)
pesquisador. Esta avaliação deverá ser enviada por
meio da ferramenta tarefa, do Moodle.

Proteínas 24/08/2020 10

processual Lista de questões disponibilizada através da ferramenta
questionário, do Moodle.

Enzimas e
Introdução à
cinética
enzimática

27/08/2020 8

processual Lista de questões disponibilizada através da ferramenta
questionário, do Moodle. Bioenergética 31/08/2020 8

processual Mapa conceitual, a ser enviado por meio da ferramenta
tarefa, do Moodle.

Introdução ao
metabolismo 01/09/2020 13

processual Mapa conceitual, a ser enviado por meio da ferramenta
tarefa, do Moodle.

Catabolismo de
hexoses

03/09/2020 13
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processual Lista de questões disponibilizada através da ferramenta
questionário, do Moodle.

Respiração
celular aeróbia 08/09/2020 8
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