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Plano de Ensino 

DISCIPLINA: Biologia Celular  

Curso: Biomedicina 

Período letivo: 2018       Série: 1ª       Obrigatória ( X )   Optativa (      ) 

CH Teórica: 60h CH Prática: 20h CH Total: 80 horas 

Obs:     

 

I - Objetivos 

Proporcionar aos alunos os elementos necessários para a obtenção de conhecimentos 
a respeito da organização estrutural da célula. Caraterização dos diferentes tipos 
celulares, sua constituição e funções de suas estruturas. Conhecer a organização e 
propriedades da membrana celular. Obter conteúdo teórico sobre a morfologia e função 
das organelas celulares. Compreender as características do núcleo, material genético e 
analisar os processos de divisão e diferenciação celular. 

II - Ementa 

Estudo da estrutura, funções e evolução das células. Métodos de estudo da célula. 
Microscopia de luz e eletrônica. Bases macromoleculares da constituição celular. 
Estudo da estrutura e função das organelas celulares. Síntese e endereçamento de 
proteínas. Bases moleculares do citoesqueleto e dos movimentos celulares. Ciclo 
celular e meiose.  

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

1. Introdução a Biologia Celular 
2. Origem da vida e evolução da célula 

2.1. Principais teorias sobre a origem da vida na Terra.  
2.2. Principais teorias sobre a evolução da célula e origem das organelas 

3. Células procarióticas e eucarióticas 
3.1. Organização dos seres vivos e organização geral das células. 
3.2. Organização geral e diferenças estruturais de células procarióticas e 

eucarióticas. 
3.3. Diversidade de células eucarióticas e suas particularidades: célula 

animal; célula vegetal. 
3.4. Vírus: estrutura e relações com as células 

 

1º BM 

4. Aspectos morfológicos, bioquímicos e funcionais da célula 
4.1. Constituição molecular das células: água e minerais; ácidos 

nucléicos; carboidratos; lipídeos; proteínas; enzimas. 
4.2. Aspectos morfofuncionais da compartimentalização celular. 
4.3. Introdução aos processos metabólicos da célula. 

5. Membrana plasmática e suas especializações 
5.1. Composição química, organização molecular e ultraestrutura da 

membrana plasmática: bicamada lipídica; proteínas de membrana; 
receptores celulares; comunicação entre células. 

5.2. Fluidez e permeabilidade da membrana plasmática. 
5.3. Atividades e funções da membrana plasmática. 

Membrana plasmática da célula vegetal. 

2º BM 
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6. Transporte através da membrana 
6.1. Princípios do transporte de membrana. 
6.2. Transporte de pequenas moléculas: difusão simples; osmose; 

difusão facilitada; transporte ativo. 
6.3. Transporte de grandes moléculas: pinocitose; fagocitose  

7. Citoesqueleto 
7.1. Composição química, estrutura molecular e aspectos funcionais do 

citoesqueleto  
7.2. Movimentos celulares  

      
8. Estrutura e função das organelas e suas interações 

8.1. Composição química, estrutura molecular e aspectos funcionais das 
organelas celulares. 

8.2. Citoplasma. 
8.3. Sistema de endomembranas: retículo endoplasmático, complexo de 

Golgi, endossomos lisossomos e vesículas transportadoras. 
8.4. Mitocôndrias: organização funcional; DNA mitocondrial; reprodução 

das mitocôndrias; processos bioenergéticos; origem das 
mitocôndrias. 

8.5. Cloroplastos: estrutura dos cloroplastos; biogênese dos cloroplastos; 
fotossíntese. 

8.6. Peroxissomos: estrutura e conteúdo; funções; reprodução dos 
peroxissomos.  

8.7. Superfície celular, suas propriedades e especializações: matriz 
extracelular; junções celulares.  

       

3º BM 

9. Núcleo, carioteca e cromatina 
9.1. Composição química, estrutura molecular e aspectos funcionaisdo 

núcleo interfásico. 
9.2. Envoltório nuclear (carioteca). 
9.3. Nucléolo.  
9.4. Organização da cromatina: eucromatina; heterocromatina; 

cromossomos. 
10. Ribossomos e síntese de proteínas. 

10.1. Composição química, estrutura molecular, biogênese e aspectos 
funcionais dos ribossomos. 

10.2. A natureza dos genes e o código genético.  
10.3. Mecanismos genéticos básicos  
11. Ciclo celular: mitose e meiose 

11.1. Processos de divisão celular. 
11.2. Ciclo celular: fases e fatores controladores. 
11.3. Mitose.  
11.4. Meiose. 

       

4º BM 

IV - TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED) 

 Leitura de artigos científicos relacionados ao início dos estudos celulares e lista de 
exercícios sobre conteúdo ministrado em aula. Carga horária para a atividade 2 
horas. 

1º BM 

 Leitura de texto sobre cultivo de células para utilização em pesquisas e terapêutica. 2º BM 
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Tempo para a atividade 2 horas.        

 Leitura complementar sobre a origem mitocondrial em celulas eucarióticas. Carga 
horária de estudo 2 horas.        

3º BM 

 Leitura introdutória a biologia molecular básica – Pesquisa e diagnóstico clínico. 
Carga horária para o estudo 2 horas.       

4º BM 

V - Acessibilidade Pedagógica 

Estratégias pré-instrucionais que consiste em preparar e alertar o estudante em 
relação ao que e como vai aprender. Para isso as estratégias utilizadas serão: a 
clareza na apresentação dos objetivos e organização prévia do material estudado.       

1º BM 

Estratégias coinstrucionais que consiste em apoiar os conteúdos curriculares durante 
o processo de ensino ou da leitura do texto de ensino. As estratégias utilizadas 
serão: ilustrações e analogias.        

2º BM 

Estratégias pós-instrucionais que consiste em apresentar depois do conteúdo que se 
há de aprender e permitir ao aluno formar uma visão sintética, integradora e inclusive 
crítica do material. As estratégias utilizadas serão: perguntas intercaladas e pistas 
topográficas e discursivas.      

3º BM 

Elaboração e montagem de contextos relacionados ao assunto das matérias 
estudadas na faculdade. As estratégias utilizadas serão: mapas conceituais e redes 
semânticas e uso de estruturas textuais.        

4º BM 

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 

Criação de grupos de estudos para análise de artigos científicos.  1º BM 

Desenvolvimento de atividades práticas, com foco na produção científica.  2º BM 

 Busca sobre fatos e notícias veiculadas na mídia e redes sociais relacionadas a 
área para análise crítica e discussão dos fatos.  

3º BM 

 Leitura sobre novas descobertar no campo da biologia celular de doenças com 
origem e organelas celulares.  

4º BM 

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) clareza na apresentação dos objetivos, b) 
organização prévia do material e c) mapas conceituais e redes semânticas.        

1º BM 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) ilustrações, b) analogias e c) utilização de estruturas 
textuais.        

2º BM 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) perguntas intercaladas, b) pistas topográficas e 
discursivas e c) mapas conceituais.       

3º BM 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as 
estratégias utilizadas serão: a) pistas topográficas e discursivas, b) mapas 
conceituais e redes semânticas e c) uso de estruturas textuais.        

4º BM 
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VIII - Atividades Avaliativas 

A partir da aula expositiva/dialogada: realiza-se a construção de conceitos partindo 
de exemplos oferecidos e de situações que os acadêmicos experimentam ou 
conhecem.        

1º BM 

A partir da aula expositiva/dialogada: realiza-se a construção de conceitos partindo 
de exemplos oferecidos e de situações que os acadêmicos experimentam ou 
conhecem.               

2º BM 

A partir da aula expositiva/dialogada: realiza-se a construção de conceitos partindo 
de exemplos oferecidos e de situações que os acadêmicos experimentam ou 
conhecem.              

3º BM 

A partir da aula expositiva/dialogada: realiza-se a construção de conceitos partindo 
de exemplos oferecidos e de situações que os acadêmicos experimentam ou 
conhecem.              

4º BM 

IX - Monitoria 

       

X - Grupo de Iniciação Científica 

       

XI - Projetos 

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso. 
Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão 
Projeto de Extensão Fadap/FAP. 

XII - Temas Obrigatórios 

Educação Ambiental 
Educação em Direitos Humanos  
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas 

XIII - Bibliografia Básica 

ROBERTIS, E. DE; HIB, J. Biologia celular e molecular 16ed. Rio de janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. 

ALBERTS, B.; Johnson, A; BRAY, D.; et al. Biologia Molecular da Celular 5ed. Artmed, 2010.  

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular 7ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan, 2000.   

XIV - Bibliografia Complementar 

ALBERTS, B.; Bray, D.; Hopkin, K.; Johnson, A.; Lewis, J.; Raff, M.; Roberts, K.; Walter, 
P. Fundamentos da biologia celular: uma introdução à biologia molecular da célula 
Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.  

ROBERTIS, E. DE; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular 3ed. Rio de janeiro: 
Guanabara Koogan, 2001. 
VIEIRA, Ê. C. Bioquímica celular e biologia molecular. 2ed. São Paulo: ATHENEU, 
1999. 
VOET, DONA; VOET, JUDI G.; PRATT, CHAOTTE W. Fundamentos de bioquímica 
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Porto Alegre: Artmed, 2002.   

http://link1.fadap.br:8011/AlunoOnline/ 

 

XV - Professor 

  Prof. Me. Rodrigo Buzinaro Suzuki   

Docente da disciplina 

 

 


