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Plano de EnsinoPlano de EnsinoPlano de EnsinoPlano de Ensino    

Disciplina: Disciplina: Disciplina: Disciplina: Bioquímica e BiofísicaBioquímica e BiofísicaBioquímica e BiofísicaBioquímica e Biofísica    

Curso: Curso: Curso: Curso: EnfermagemEnfermagemEnfermagemEnfermagem    

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

CH Teórica: 40CH Teórica: 40CH Teórica: 40CH Teórica: 40    CH Prática: 40CH Prática: 40CH Prática: 40CH Prática: 40    CH Total: 80CH Total: 80CH Total: 80CH Total: 80    

Obs:Obs:Obs:Obs:    
 

I I I I ----    ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    

GeraGeraGeraGerallll: : : : Fornecer ao aluno embasamento químico, bioquímico e biofísico do funcionamento do 
organismo para compreensão e correlação com as disciplinas aplicadas. Ao final da disciplina o aluno 
deve estar apto a reconhecer as biomoléculas bem como suas respectivas rotas metabólicas e aplicá-las 
em simulações da rotina profissional. Assim, com base na experiência e conhecimentos adquiridos em 
bioquímica e biofísica o acadêmico deverá ser capaz de relacionar com outras disciplinas e incluir ao 
processo saúde/doença a dimensão sócio/cultural/histórico/ambiental do ser humano.         

Específico: Específico: Específico: Específico: Ao final da disciplina o aluno deve estar apto a reconhecer as biomoléculas bem como suas 
respectivas rotas metabólicas e aplicá-las em simulações da rotina profissional.    

II II II II ----    EmentaEmentaEmentaEmenta    

Introdução à bioquímica. Estudo dos carboidratos: função, diferenciação, classificações. Estudo dos 

aminoácidos e proteínas: Estrutura, funções, aminoácidopatias. Ph e o desequilíbrio ácido-base. Lipídeos: 

Estrutura, funções, classificação. Metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídeos. Interrelações 

metabólicas. Período de absorção, jejum, diabetes, obesidade. Rendimento energético. Uso e higiene das 

radiações ionizantes e não-ionizantes. Eletrogênese, potencial da membrana e potencial de ação. 

Transmissão sináptica, sinapse elétrica, sinapse química, neurotransmissores. Assim, com base na 
experiência e conhecimentos adquiridos em bioquímica e biofísica o acadêmico deverá ser capaz de 
relacionar com outras disciplinas e incluir ao processo saúde/doença a dimensão 
sócio/cultural/histórico/ambiental do ser humano. 

III III III III ---- Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino    

Introdução à química e bioquímica; 

Propriedades bioquímicas da água e suas funções no organismo; 

Estudo das vitaminas; 

Estudo dos aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos.   

1º BM 

Metabolismo das proteínas; 

Metabolismo dos carboidratos; 

Metabolismo dos lipídeos 

2º BM 

Introdução à biofísica; 

Bioeletricidade; 

Biomecânica cardíaca; 

Biofísica da função renal 

3º BM 
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Biofísica da função respiratória; 

Biotermologia; 

Biofísica das radiações ionizantes e não ionizantes. 

4º BM 

IIIIVVVV    ---- Tempo De Estudo Discente (T Tempo De Estudo Discente (T Tempo De Estudo Discente (T Tempo De Estudo Discente (TEDEDEDED))))        

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 co-instrucionais 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 

V V V V ---- Ati Ati Ati Atividades de Nivelamentovidades de Nivelamentovidades de Nivelamentovidades de Nivelamento    
As atividades de nivelamento, podem se apresentar sob forma de cursos de curta duração, que servem 
para recordar alguns conteúdos básicos de química básica e Física básica que os alunos deveriam ter 
conhecimento para ingressar no ensino superior e poder acompanhar melhor as matérias do curso que 
escolheu. 

VI VI VI VI ---- Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa    
A prática será em laboratório com atividades que possam correlacionar à bioquímica 
e a biofísica, num primeiro momento, com atividades do universo cotidiano do 
acadêmico. Posteriormente aumenta-se a complexidade dos experimentos para a 
introdução do acadêmico a rotina profissional. 

1º BM 

Aula prática e Organização do caderno de laboratório. 2º BM 

Prática em laboratório e Redação de relatórios sobre as aulas práticas nos moldes da 
ABNT. 

3º BM 

Aula prática e a relação com protocolos experimentais de textos científicos. 4º BM 

VII VII VII VII ---- Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem    
Os procedimentos de ensino utilizados são provenientes das estratégias que 
embasam a aula expositiva e a dialogada e incluem discussão teórica e metodológica, 
com reflexões que envolvam o campo investigativo da área de Enfermagem. 

1º BM 

Os procedimentos de ensino utilizados são provenientes das estratégias que 
embasam a aula expositiva e a dialogada e incluem discussão teórica e metodológica, 
com reflexões que envolvam o campo investigativo da área de Enfermagem, bem 
como pesquisas em biblioteca e na sala de Informática e análise de artigos científicos 
da área em questão. 

2º BM 
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Os procedimentos de ensino utilizados são provenientes das estratégias que 
embasam a aula expositiva e a dialogada e incluem discussão teórica e metodológica, 
com reflexões que envolvam o campo investigativo da área de Enfermagem, bem 
como pesquisas em biblioteca e na sala de Informática e análise de artigos científicos 
da área em questão. 

3º BM 

Os procedimentos de ensino utilizados são provenientes das estratégias que 
embasam a aula expositiva e a dialogada e incluem discussão teórica e metodológica, 
com reflexões que envolvam o campo investigativo da área de Enfermagem, bem 
como pesquisas em biblioteca e na sala de Informática e análise de artigos científicos 
da área em questão. 

4º BM 

VIII VIII VIII VIII ---- Atividades Avaliativas Atividades Avaliativas Atividades Avaliativas Atividades Avaliativas    

Avaliação bimestral com peso 7,0. Lista de exercícios modelo (ENADE e concursos), relatórios de aulas 
práticas, com peso 3,0 na nota final. 

IX IX IX IX ---- Monitoria Monitoria Monitoria Monitoria    
Não previsto. 

X X X X ---- Grupo de Iniciação Científica Grupo de Iniciação Científica Grupo de Iniciação Científica Grupo de Iniciação Científica    
Não previsto. 

XI XI XI XI ---- Projetos Projetos Projetos Projetos    
Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso. 

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

XII XII XII XII ----    Temas ObrigatóriosTemas ObrigatóriosTemas ObrigatóriosTemas Obrigatórios    

Educação Ambiental 

Educação em Direitos Humanos  

Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas 

XIXIXIXIIIIIIIII    ---- Bibliografia Básica Bibliografia Básica Bibliografia Básica Bibliografia Básica    

GARCIA, E.A.C. BiofísicaBiofísicaBiofísicaBiofísica. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2015. 

NELSON, David L. Princípios da bioquímica de LehningerPrincípios da bioquímica de LehningerPrincípios da bioquímica de LehningerPrincípios da bioquímica de Lehninger. 6. ed. Porto Alegre: Artmed - Grupo A, 
2016. 

MOURÃO, Carlos Alberto. Biofísica: EssencialBiofísica: EssencialBiofísica: EssencialBiofísica: Essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

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

XXXXIVIVIVIV    ---- Bibliografia Complementar Bibliografia Complementar Bibliografia Complementar Bibliografia Complementar    

BROWN, T. A. BioquímicaBioquímicaBioquímicaBioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

CAMPBELL, Mary K. BioquímicaBioquímicaBioquímicaBioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2016. 

MOURÃO JÚNIOR, Carlos Alberto. Biofísica esBiofísica esBiofísica esBiofísica essencialsencialsencialsencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

STRYER, L. BioquímicaBioquímicaBioquímicaBioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2017. 

VOE, Donnald. BioquímicaBioquímicaBioquímicaBioquímica. Porto Alegre: Artmed. 2013. 

http://link1.fadap.br:8011/AlunoOnline/ 
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XXXXVVVV    ---- Docente da Disciplina Docente da Disciplina Docente da Disciplina Docente da Disciplina    

Profa. Dra. Rita de Cássia Alves Nunes 

 


