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1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
3

TURMAS

02108A/B/C

\

Ne DE HORAS-AULA
SEMANAIS

PTEORICAS .TICAS
04 02

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA

Biologia CelularBEG7012

TOTAL DE HORAS-
AULA SEMESTRAIS

11. PROFESSORES MINISTRANTES
Prosa. Dra. Luciane Mana Perazzolo (horário de atendimento: terça-feira das 1 5h00 às 1 7h30. Local: CCB/BEG sala 1 14B)
Prof. Df. Rafae] Diego dq Rosé (bç!!qlig gç !tçpdipçptç11 qylrtq feira das 14h00 às 18h00. Loca]: CCB/BEG sa]a ] 13B)

111. PRE-REQUISITO PARALELO
CODIGO NOME DA DISCIPLINA
nQA70002 Bioquímica Básica

IV. CURSO PARA, O QUAL A DISCIPLINA
Ciências Biológicas

OFERECIDA

V. EMENTA
Diversidade celular. Organização da célula procariota e eucariota. Evolução celular. Aspectos morfológicos, bioquímicos e filncionais da
célula, de seus revestimentos e de seus compartimentos e componentes subcelulares. Integração morfofuncional dos componentes celulares
Métodos de estudo em biologia celular.

VI. OBJETIVOS
Fomecer as bases da organização celular, partindo das células mais simples (procariontes) ãté as mais complexas (eucaríontes). Fomecer
conhecimentos a respeito da morfologia, fisiologia, organização.molecular e biogênese das diversas organelas e das estruturas de superfície
dos diferentes tipos celulares. Integrar os fenâmenog celulares aos níveis de organização superiores, como tecidos e órgãos, e aos inferiores
nível molecular).. Integrar esse conhecimento na formação de uma visão global dos processos biológicos que encontram resposta na célula.

.[gÉElçg 1. Níveis de organização em Biologia; Limites e dimensões em biologia celular; Principais marcos históricos na biologia celular;
Grandes grupos de seres vivos; Diversidade celular. 2. Organização da célula procarionte: das bactérias mais simples(micoplasmas) às mais
complexas(cíanobactérias), passando pelas bactérias comuns. Alguns aspectos sobre o grupo Arçhaea. Noções de compaúimentalização
celular. 3. Bases da evolução da célula procarionte para eucarionte. Organização celular dos eucaríontes: comparação da célula animal,
vegetal, ftlngo e Protesta. Noções de unicelularidade, pluricelularidade. Vantagens da compartimentar ização celular intema. 4. Composição
química, organização molecular e ultraestrutura das membranas celulares. Principais técnicas de estudo: ultraestrutura ao MET e criofratura
Cobertura celular (glicocálice e parede celular) e estruturas juncionais (desmossomos, junção aderente, junção compacta e junção
comunicante). 5. Matriz extracelular. 6. Transporte de pequenas e grandes moléculas; Fagocitose e pinocitose/endocitose. 7. Digestão
intracelular, lisossomob, endossomos, corpos multivesiculares. Ultraestrutura, composição química e aspectos funcionais. Bíogênesq dos
lisossomos/endossomos e enter-relação entre ambos. Heterofagia e autofàgia. Armazenamento de resíduos indigeríveis e processos
patológicos ligados aos lisossomos. 8. Síntese celular: .ribossomos, retículo endoplasmático l iso (REL) e rugoso (RER) e Complexo de Golgi.
Ultraestrutura e organização molecular e funcional dos ribossomos e polirribossomos. Aspectos comparativos entre os ribossomos dos
procariontes e eucariontes. Biogênese dos ribossomos (nucléolo). Aspectos morfológicos, moleculares e funcionais do REL.. Aspectos
morfológicos, moleculares,: funcionais e do RER e Complexo de Golgi. Integração mor6ofuncional do RER e Complexo de Golgi:
Endereçamento de proteínas para o RER. Alterações pós-traducionais das macromoléculas sintetizadas(dobramento, glicosilação, pontes de
dissulfeto). ,Degradação de proteínas mal-dobradas e/ou defeituosas. Produção, endereçamento, transporte e destino das vesículas/grânulos
intracelulares. 9.. Transformação de energia na célula =- mitocõndíias e cloroplastos. Ultraestrutura e' organização molecular . e funcional
comparada entre as duas orgãnelas, Aspectos gerais sobre'a respiração, fotossíntese, j3-oxidação dos ácidosúgraxos, fotorrespiração,
integrando morfofüncionalmente as duas organelas. ..Endereçamento e transporte de proteínas para mitocõndrias e cloroplastos.
Características do sistema genético próprio de ambas oràanelas. Biogênese e origem(teoria endossimbiótica). 10. Noções sobre os Processos
de morte ulular: apoptose, neurose e armadilhas extracelulâres de ácidos nucléicos (Etose). 11. Peroxissomos: Aspectos gerais sobre a
estrutura, organização molecular e funcional dos peroxissomos dos animais, plantas(incluindo os glioxissomos). Metabolismo oxidativo e
produção/degradação de peróxido de hidrogénio. Ciclo do glioxilato e fotorrqspiração. Integração fiincional dos peroxissomos com
mitocõndrias, cloroplastos e REL;. Endereçamento e transporte das proteínas para o peroxissomo. Biogênese. 12. A célula. vegetal, cóm
ênfase em parede celular, plasmodesmos e vacúolo. 13. Citoesqueleto e Movimento celular: microfilamentos ~de actina, filamentos
intermediários e microtúbulos. Centríolos, corpúsculos basais, cílios e flagelos. Organização molecular, ultraestrutura e aspectos funcionais.
Bases do movimento celular ç jp!!qçelular. Inibidores de movimento. Biogênese. 14. Armazenamento da infbmaçã(} gç11$jçg:$gçjçg
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léolo . e ,cromatina. Aspectos ,funcionais de cada estrutura
nuclear. 15. Diferenciação celular e células-tronco. Erá!!Êe l. Instrumentos de .análise das 'estruturas biológicas .- ' Microscópios: de luz
(comum, contraste de fase; interferência; fluorescência e confocal). Princípios de funcionamento. de .cada microscópio- Partes mecânicas, dç
i uminação e de ampliação. Noções sobre ii formação de imagens. Limite e poder de resolução de.sistemas óptico: Qualidades das lentes e

àillAl;.#PlfhÃ:Üu j::::='=:'tN'=;=:'=::=.;s'n=ir:i$.:;1:'=%.s=='tÇÇ=';l
hidrogénio pelos peroxissomos de Hgado bovino e de.batata. 9. Elaboração de diferentes metodologias dídáticas que visem à transferência da
informação e a aprendizagem através dos conhecimentos adquiridos, simulando as atividades funcionais realizadas pelam diversas estruturas e

das) com.auxílio de recursos audiovisuais e aulas
práticas de laboratório. Discussões sobre temas atuaís relativos ao conteúdo de Biologia Celular serão realizadas através de debates.em sala

x. METODOLOGIA UE AVÀiiAÇÃO :
iildas coT o mesmo peso (peso ,l) e relacionadas aos

conteúdos ministrados nas aulas. teóricas e práticas, assim como nos eventuais estudos extraçlasse (artigos científicos, de revista de
divulgação científica). A apresentação dos seminários e/ou PPCC (em.grupo) valerá de 0 a 10 pontos e terão pilão l, (um) :Portanto, a média
final -(somatório das avaliações teórico-práticas + nota da PPCC)/4. A nota mínima de aprovação é igual a 6,0(seis) e a frequência
su6lciente é de 75%. Durante 'gs aulas e avaliações é proibido o uso ou atendimento de telefones celulares ou qualquer outro dispositivo
eletrânico. Conforme previsto na RESOLUÇÃO N'17/CUn/97, de 30 de setembro de 1997? esta disciplinalé isenta de avaliaçõe:s de
recuperação No caso de haver falta em alguma prova por motivo justificável, o aluno deverá solicitar uma segunda chamada na secretaria do
Deoartàmento de BEG. até 3 dias úteis após a realizaçêQ

XI. CRONOG
Julho

31 :( 1 T
Agosto

RAMA

02e03 l P
éiiiíar

l.imite de Resolução e Poder Resolutivo de um sistema
iveis dê ~organização em Biologia; Evolução .de

nrocariontes oara eucariontes e multicelularidade. Olg!
permeabilidade celular (plasmólise), célula animal

(mucosa bucal): p!
Organização celular dos procariontes: Domínios Bactçlia e Archaea

e ultraestrutura; Principais técnicas de estudo: ultraestrutura ao
MET e criofratura.
Observacãõ de células procariontes - Coloração de Glqn
Estruturas junciQnais(desmossomos,'junçã
Tidos de Microsçooia de Luz. Visita aos laboratórios LAMEB e ao LIAA

07 l T.
09 e lO P

T
P

T

P
T
P

14
16 e 17

21

23 e 24
28

30 e 31
Setembro

04
PROVA 1 (8h20 às IOh00)
Citoesa ueleto l

06
07
11

13 e 14
17 a 21

25
27 e 28

Outubro

P ; l Atividade Moodle: Matriz extracelular
Feriado Nacional -- Independência do Brasil(SEM AULA'

Citoesqyeleto ll
Movimento aliar em moluscos bivalves
XIX SEMANA DA BIOLOGIA (SEM AU114
Transformação e armazenamento de energia na célula: Mitocõndrias e Cloro
'Ãilêlula vegetal (parede celular, plasmodesmos e yqcúolo

l
P
T
T
P

lassos

Núcleo interfásico
Diferenciação' celular e células-tronco

H

P
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1)4 e 05

09
11

12
16

18 e 19

Processos de m9099Êlyg11 qpQplg$e, neurose e armadilha extracelulareg de ácidos nucleicds
!!!!1leç11911 4glpqqçlmolécyla$ - Fagocitose e pinocitose Via clatrina e independentes de cJatrina; Transcitose
Atividade Moodle: Mecanismos de morte celular

!.!!bgQ:$gçional Dia de Nossa Senhora Aparecida (SEM AULA)
gh

observação de células sanguíneas humanas - Coloração de Leishman
PROVA ll (8h20 às 10h00)
Ribossomos
Citometria de fluxo. Visita ao LAMEB
Processos de síntese na célula 1: Retículo Endoplasmático Rugoso (RER)

P

23

25 e 26
30

Novembro

P

20 T
22 e 23

27

Microscopia eletrânica de transmissão (MET) e de varredura (MEV), com visita ao LCME
Local: Centro de Microscopia Eletrõnica da UFSC (pléXjmQ ao Restaurante UniversitáriQI

Feriado Nacional -- Finado! ($E!! :4 yLA)
Processos de síntese na célula 1: Retíçulo Endoblasmático Rugoso (RER) (continuação) e Processos ,de síntese na célula
11: Complexo de Golgi e Tráfego intracelular

08e09 1 P IApresentaçãodasPPCC(Grupos la3)
13 1 T Processos de síntese na célula 11: Complexo de Golgi e Tráfego intracelular (continuação)

15 e 16 1 Feriado Nacional -- Proclamação da República (SEM AULA

01

02

06 T

P
T

Processos de síntese ha célula 111: Retículo Endoplasmático Liso(REL) e Peroxissomos
Apresentação das PPCC (Grupos 4 a 6
PROVA 111 (8h20 às 10h00

Apresentação das PPCC (Grupos 7 a 9)
Dezembro

T l Segunda chamada de Provas (8h20 às IOh00
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