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CODIGO NOME DA DISCIPLINA

BEG 51 06 Biologia Celular para Aquicultura

111. PRE-REQUISITO S
 
IV CURSO (S) PARA O QUAL IS



condensação da cromatina. Ciclo Celular. divisão celular

Prático:
1. Instrumentos de análise de estruturas biológicas ,- Microscópios de luz. Partes mecânicas de iluminação e de
ampliação. Noções sobre a formação de imagens. Limites e poder de resolução de sistemas ópticos. Medidas e
unidades em biologia celular. Manuseio do aparelho e estimativa do diâmetro do campo de cada objetiva
2. Observação de células procariontes a fresco e através do método de Gram. Utilização da objetiva de imersão

3; Observação de células eucariontes: célula vegetal, célula animal, fungos e protozoários
3. Permeabilidade celular: plasmólise na célula vegetal.
4. O princípio de funcionamento dos microscópios eletrõnicos de transmissão (MET) e de varredura (MEV) e
preparo do material biológico para ambos tipos de aparelho. Limite e poder de resolução. Análise de micrografias
eletrõnicas
5. Isolamento de DNA
6. Observação de movimento aliar em brânquias de bivalves.
7. Observação de lâminas de mitose em células vegetais.
VIII. METODOLOGIA DE ENSINO /.DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
O conteúdo programático será. principalmente, desenvolvido através de exposições didáticas cdm utilização de
recursos instrucionais variados, e de aulas práticas de laboratório
IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
A avaliação do desempenho dos alunos .será realizada através de 3 (três) provas teórico/prática e participação e
assiduidade no conjunto das atividades complementares. As provas teóricas terão peso 3,0 (três) e as atividades
complementares contabilizarão um máximo de l ponto (peso 1.0). O cálculo da média final será a soma das
quatro avaliações:

100x

PI (peso 3,0) + P2 (peso 3,0) + P3 (peso 3,0) + Atividades complementares (peso 1 ,0)

Obs.: O aluno será considerado aprovado se obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis), desde que tenha
comparecido a 75% ou mais das aulas ministradas
X. NOVA AVALIAÇÃO
No caso de haver falta em alguma prova por motivos.justificáveis. o aluno deverá solicitar uma segunda chamada
ao Chefe de Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética (BEG), até 3 dias úteis após a realização
da prova. No caso de necessidade de 2' chamada. está será feita no final do período letivo em data a ser
determinada pelo professor. Por se tratar de uma disciplina com aulas práticas. a presente disciplina não prevê a
realização de avaliação de recuperação conforme parágrafo 2', Artigo 70, Capítulo IV da Resolução n' 17 do
Conselho Universitário-da UFSC
XI. CRONOGRAMA TEÓKICO/PRATICO

DATA

03/08

CONTEÚDO (T:aula teórica; P: aula prática
(T) Apresentação da disciplina e Introdução à organização geral das células procariontes e eucariontes
(P) Noções do funcionamento e utilização do Microscópio de Luz

(T) Membrana plasrhática: ultraestrutura, composição química e organização molecular
(P) Observação de células procarióticasl0/08

17/08
(T) Membrana plasmática: Especializações da membrana plasmática
(P) Observação de células eucarióticas

24/08

31/08

07/09

14/09

(T) Membrana plasmática: Mecanismos de transporte através da membrana
(P) Observação de E/odes sp: plasmólise e deplasmólise
la Avaliação Teórico/Prática
P) Noções de preparo histológico, noções de Microsco

Dia não letivo (Independência do Brasil)
(T) Matriz Extracelular e Parede Celular Vegetal
(P) Ribossomos e Síntese proteica

ia eletrõnica de Transmissão e de Varredura

21/09

28/09

05/10

(T) Citoesqueleto
(P) Observação de movimento aliar em brânquias de moluscos

ÕéÓ liiÉR) Retículo Endoplasmático Liso (REL)
(P) Observação do sistema de endomembranas -- imagens de microscopia eletrõnica

XVI SEMAQUI (Hf/v/date no A4ood/e)
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12/10

19/10

26/10

02/1 1

09/1 1

16/1 1

23/1 1

30/1 1


