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Ementa:  
Introdução à Ciência da Biologia. Tópicos Introdutórios em Evolução, Diversidade e Bioética. Bases químicas. Estrutura e função 
das principais biomoléculas. Fundamentos do metabolismo energético. Replicação. Tradução e transcrição.  
 

Conteúdo programático: 
O curso será dividido em três partes de acordo com seu conteúdo além de uma aula Introdutória. 
Parte 1: Água, ionização, forças intermoleculares, estrutura e função de biomoléculas (I) 
• Apresentação do curso: Introdução à Biologia Moderna. 
• Fundamentos e princípios moleculares da vida 
• Fundamentos de química/bioquímica (átomo, ligações químicas, forças intermoleculares, estereoquímica, 
principais reações químicas em sistemas biológicos); 
• Água, ionização e sistemas-tampão, efeito hidrofóbico, solubilidade e constante dielétrica, equilíbrio químico, 
constante de equilíbrio, Ka, pKa, pH; 
• Aminoácidos e suas características físico-químicas, grupos ionizáveis, ponto isoelétrico e carga de aminoácidos, 
interações iônicas, peptídeos; 
• A estrutura da ligação peptídica -ressonância, dobramento proteico, estrutura tridimensional e dobramento de 
proteínas, estrutura 1a,2a,3a e 4a, alfa-hélice e folhas beta; 
• Introdução ao estudo de enzimas, catálise, co-fatores, sítio ativo, classes de enzimas, velocidade de reação, 
energia de ativação, influência do meio reacional na atividade de enzimas, o modelo de chave-fechadura vs. ajuste 

induzido 
• Carboidratos: polihidroxi-aldeídos ou polihidróxi-cetonas, mono, di e polissacarídeos, nomenclatura, 



estereoisomeria de carboidratos (isômeros e anômeros), mutarrotação, ligação glicosídica e diversidade estrutural 
Parte 2: Estrutura e função de biomoléculas (II) e metabolismo energético 

• Lipídeos: conceitos, tipos e características físico-químicas e estruturais, lipídeos de membrana, 
• Biossinalização mediada por lipídeos; 

• Introdução ao metabolismo: princípios de termodinâmica, transformação de energia em sistemas biológicos, 
função do ATP, acoplamento de reações, relação entre constante de equilíbrio e DG; 

• Glicólise; 
• Ciclo dos ácidos tricarboxílicos; 

• Respiração celular - fosforilação oxidativa; 
Parte 3: Estrutura e função de ácidos nucleicos e tecnologia do DNA recombinante 

• Ácidos nucleicos: estrutura e função; 
• Metabolismo do DNA – I- Replicação; 

• Metabolismo do DNA – II- Reparo; 
• Metabolismo do DNA – III- Recombinação-I 

• Metabolismo do DNA – IV- Recombinação-II 
• Metabolismo de proteínas: tradução 

• Tecnologia do DNA recombinante: técnicas clássicas e contemporâneas em biologica molecular (enzimas de 
restrição, clonagem, PCR, CRISPR/Cas, etc) 

Objetivos: 
Gerais: Introduzir as bases bioquímicas, moleculares e fisiológicas da biologia moderna; 
Específicos: desenvolver conceitos fundamentais em bioquímica, biologia molecular e fisiologia humana, bem como acerca da 
estrutura e função das principais biomoléculas e conceitos fundamentais de metabolismo e dos principais processos celulares 
envolvidos na fisiologia do organismo. 

Metodologia de ensino: 
Aulas semanais compreendendo a apresentação e discussão do conteúdo, bem como momentos para discussão de dúvidas; 
O material a ser apresentado nas aulas (slides) e vídeos será disponibilizado aos alunos por meio da plataforma google 
classroom, para suporte constante pelo professor e monitores. 

Avaliação: 
  Resposta aos estudos dirigidos/ Verificação realizados com valores de 0 a 10 pontos. A média final da disciplina será computada 
a partir da média aritmética simples das avaliações. Alunos com nota final ≥ 6.0 receberão o conceito Cumprido. Aqueles cuja 
nota final for 5,9 a 3,0 terão oportunidade de realizar Avaliação Final, para a qual deverão obter nota final ≥ 6.0 para obtenção 
do conceito Cumprido. Os alunos que obtiverem nota inferior a 3,0 estarão com o conceito não cumprido. É necessária frequência 
de 75% nas aulas oferecida na forma presencial. 
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