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EMENTA

Introdução aos fundamentos da Bioquímica. A importância da água nos processos biológicos. Carboidratos. Aminoácidos,

proteínas, enzimas. Lipídios. Vitaminas. Ácidos nucleicos.

OBJETIVOS

GERAL:

Compreender a importância dos compostos orgânicos biológicos para a vida e para o equilíbrio dos organismos.

ESPECÍFICOS:

Compreender a importância do estudo da Bioquímica para o entendimento dos processos  biológicos;

Conhecer os principais compostos orgânicos biológicos, suas estruturas e reações;

Compreender os processos de formação e decomposição dos carboidratos, dos lipídeos, das proteínas, das

vitaminas e de outros compostos orgânicos biológicos;

Identificar os grupos funcionais presentes nos diversos compostos orgânicos de interesse biológico.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução aos fundamentos da Bioquímica. 

    1.1. O que é Bioquímica e por que seu estudo é importante. 

    1.2. A vida sob a ótica molecular.

2. A importância da água nos processos biológicos. 

    2.1. Água e soluções aquosas nos sistemas biológicos. 

    2.2. Propriedades da água e suas importâncias nos sistemas biológicos. 



    2.3. Equilíbrio iônico (soluções ácidas e básicas). Solução tampão. Soluções ácidas polipróticas.

3. Carboidratos. 

    3.1. Características gerais dos carboidratos. 

    3.2. Principais grupos funcionais dos carboidratos. 

    3.3. Estruturas acíclicas e cíclicas dos carboidratos. 

    3.4. Principais mono, di e polissacarídios de ocorrência natural. 

    3.5. Função biológica dos glicídios (mono, di, polissacarídeos e glicossamino-glicanos).

4. Aminoácidos, proteínas, enzimas e vitaminas. 

    4.1. Estrutura dos aminoácidos 

    4.2. Classificação dos aminoácidos. 

    4.3. Ligações peptídicas. 

    4.4 - Características gerais das proteínas. 

    4.5 - Níveis de organização das proteínas. 

    4.6. Desnaturação das proteínas. 

    4.7. Funções biológicas das proteínas. 

    4.8. Definição e nomenclatura das enzimas. 

    4.9. Cinética enzimática. 

    4.10. Fatores que influenciam a velocidade das reações enzimáticas.

5. Lipídios. 

    5.1. Características gerais dos lipídios. 

    5.2. Principais grupos funcionais dos lipídios. 

    5.3. Ácidos graxos, triglicerídios, fosfolipídios, esfingolipídios, esteróis. 

    5.4. Lipídios anfipáticos, lipossomos e estruturas das membranas biológicas. 

    5.5. Função biológica dos lipídios. 

    5.7. Definição, classificação e funções das vitaminas.

6. Ácidos nucleicos. 

    6.1. Pirimidinas e purinas como blocos construtivos dos ácidos nucleicos. 

    6.2 - Ácido Ribonucleico (RNA). 

    6.3 - Ácido Desoxirribonucleico (DNA). 

    6.4 - Inter-relação entre as bases púricas e pirimídicas. 

    6.5 - Importância das pontes de hidrogênio no pareamento das bases. 

    6.6. Replicação do DNA.

METODOLOGIA DE ENSINO

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas, expositivas e dialogadas utilizando recursos audiovisuais e

computacionais, estabelecendo um processo ensino-aprendizagem significativo. Haverá aplicação de trabalhos individuais e em

grupos, apresentações de seminários, resolução de exercícios e atividades de pesquisa, com auxílio dos recursos do Ambiente

Virtual de Aprendizagem - AVA.

RECURSOS DIDÁTICOS

[ X ] Quadro

[ ] Projetor

[ X ] Vídeos/DVDs

[ X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ ] Softwares²

[ X ] Outros³: Resolução de estudo de casos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

As avaliações devem ser contínuas e sistemáticas e podem ser realizadas por meio de provas (teóricas) com questões objetivas

e/ou dissertativas. Também podem ser realizadas atividades  como trabalhos impressos, apresentações, exercícios; relatórios,

laudos, seminários e etc.
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