
Curso de Medicina
Reconhecido pela Portaria SESu/MEC Nº 2.377/2010 de 29/12/2010 (DOU 30/12/2010)

CRONOGRAMA DE AULAS

Disciplina: Gênese e Desenvolvimento: Biologia Celular e Molecular
Período: Primeiro
Semestre: Primeiro/2016
Dia e Horário: Segunda feira - 10:20 às 12:50 horas
Carga Horária: 60 h/a
Professor: Ana Luisa Miranda-Vilela e Osmundo Brilhante

Data Conteúdo Programático Local das Aulas
Carga Horária

Teórica Prática

15/02
Apresentação da disciplina aos alunos, entrega de plano de
ensino e cronograma de aulas da disciplina; divisão da turma em
grupos para as atividades de metodologia ativa. (Ana e Osmundo)

Sala de aula 3 0

22/02

Aula teórica inaugural: Introdução ao estudo da vida. (Ana)
Atividade prática 1: Vírus, viroides e príons  casos particulares
de vida? (em dupla)
Leitura prévia (para casa; individual) para a aula do dia 29/02:
Cap. 1: Origem e evolução das células - Biologia Celular e
Molecular - Junqueira & Carneiro

Sala de aula 1 2

29/02

Aula teórica: Origem e evolução das células. (Osmundo)
Leitura prévia (para casa; individual) para a aula do dia 07/03:
Cap. 1: tudo, exceto os tópicos “Origem e evolução das células” e
“Padrões celulares e os grandes grupos de seres vivos”; Cap. 2:
Tecnologia da Biologia celular e molecular: alguns exemplos
- Biologia Celular e Molecular - Junqueira & Carneiro.

Sala de aula 3 0

07/03

Aula teórica: Introdução ao estudo das células; fundamentos da
microscopia óptica e eletrônica. (Ana)
Filme: Visão geral da estrutura celular (Overview of cell
structure): 07:21 min.
Atividade prática: Estudo dirigido: Técnicas de laboratório:
microscópio óptico
Leitura prévia e preparação em PowerPoint (para casa; em
grupo) para a aula do dia 14/03: artigos científicos: (1) O papel
das proteínas do citoesqueleto na fisiologia celular normal e em
condições patológicas; (2) Cytoskeleton and Golgi-apparatus
interactions: a two-way road of function and structure.

Sala de aula 1 2
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14/03

Aula teórica: Citoesqueleto. (Ana); Citoplasma.(Osmundo)
Atividade prática: apresentação e discussão de artigos científicos:
(1) O papel das proteínas do citoesqueleto na fisiologia celular
normal e em condições patológicas; (2) Cytoskeleton and Golgi-
apparatus interactions: a two-way road of function and structure.
Leitura prévia (para casa; individual) para a aula do dia 21/03:
Cap. 8 – Núcleo da célula - Biologia Celular e Molecular -
Junqueira & Carneiro.
Leitura prévia e preparação em PowerPoint (para casa; em
grupo) para a aula do dia 21/03: artigo científico: Dinâmica do
nucleoesqueleto e funções na saúde e na doença
(Nucleoskeleton dynamics and functions in health and disease).

Sala de aula 2 1

21/03

Aula teórica: Núcleo celular. (Ana)
Atividade prática: apresentação e discussão de artigo científico:
Dinâmica do nucleoesqueleto e funções na saúde e na doença
(Nucleoskeleton dynamics and functions in health and disease).
Leitura prévia (para casa; individual) para a aula do dia 28/03:
Cap. 9 – Ciclo Celular e Meiose - Biologia Celular e Molecular -
Junqueira & Carneiro.

Sala de aula 1 2

28/03 Aula teórica: Ciclo celular: Regulação; Gametogênese. (Ana) Sala de aula 3 0

04/04 Aula teórica: Estrutura dos ácidos nucleicos. Replicação do DNA.
(Osmundo)

Sala de aula 3 0

11/04 Aula teórica: Transcrição e tradução. (Osmundo) Sala de aula 3 0

18/04

Mini-teste: Estrutura e função dos ácidos nucleicos. (Ana e
Osmundo)
Atividade prática: Jogo “Evoluindo Genética” (Cap. 8 e 9 - Biologia
Celular e Molecular - Junqueira & Carneiro; aulas dos dias 21/03
a 11/04/2016). (Ana e Osmundo)

Sala de aula 1 2

25/04

1ª avaliação bimestral
Leitura prévia (para casa; individual) para a aula do dia 02/05:
Cap. 16: Célula cancerosa - Biologia Celular e Molecular -
Junqueira & Carneiro

Sala de aula 3 0

02/05

Aula teórica: Transformação celular (Carcinogênese) (Ana)
Filmes: Como as células cancerígenas se comportam frente as
células saudáveis? (03:50 min,); De que forma o câncer se
espalha elo corpo? (04:43 min.); O gene do câncer que todos nós
temos (03:18 min.).
Revisão da prova bimestral.

Sala de aula 3 0

09/05
Aula teórica: Mutação. (Ana)
Filmes: O sol inimigo (11: min.); Porque temos que usar protetor
solar (05:01 min.).

Sala de aula 3 0
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16/05

Mecanismos de reparo do DNA. (Ana)
Filme: O que acontece quando seu DNA é danificado (04:58
min.).
Atividade prática: Evolução molecular.

Sala de aula 2 1

23/05

Aula teórica: Organização gênica e controle da expressão gênica
em procariotos. (Osmundo)
Vídeo: CRISPR-Cas9 (06:52 min.)
Mini-teste: Transformação celular (carcinogênese); Mutação e
Mecanismos de reparo.

Sala de aula 3 0

30/05

Aula teórica: Organização gênica e controle da expressão gênica
em eucariotos. (Osmundo)
Vídeo: TED Retrospectiva: Já podemos editar o nosso DNA
(15:53 min.).

Sala de aula 3 0

06/06 Aula teórica: Mecanismos de recombinação genética.(Ana)
Transposons.(Ana)

Sala de aula 3 0

13/06

Aula teórica: Decifrando o genoma. (Osmundo)
Mini-teste: Organização gênica e controle da expressão gênica
em procariotos e eucariotos; Mecanismos de recombinação
genética/Transposons.

Sala de aula 3 0

20/06 2ª avaliação bimestral Sala de aula 3 0

27/06 Revisão da prova bimestral; finalização do semestre letivo. (Ana e
Osmundo)

Sala de aula 3 0

Data da entrega para os alunos: 15/02/2016

Descrição detalhada (baseada no Plano de Ensino da Disciplina)

O curso de Biologia Celular e Molecular, desenvolvido segundo o cronograma acima, tem como objetivo
fornecer os conhecimentos necessários para o aluno entender os processos moleculares básicos envolvidos
na fisiologia celular, particularmente aqueles relacionados à coordenação e regulação das funções celulares.
A bibliografia recomendada, embora extensa, será orientada para cada assunto, bem como serão
disponibilizados os materiais didáticos (aulas teóricas) e gabarito dos exercícios propostos por email e/ou no
endereço www.biologia.bio.br/curso/curso.htm.
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AVALIAÇÃO

Esta subunidade faz parte da disciplina Gênese e Desenvolvimento, cujos pesos são proporcionais à
carga horária de cada subunidade: Biologia Celular e Molecular (peso 3), Genética (peso 3) e
Embriologia (peso 2). Assim, a nota final de cada bimestre será calculada por média ponderada
(considerando as notas e pesos das 3 subunidades).

Não será admitido o uso de recursos ilícitos (cola) durante as avaliações teóricas e práticas. Caso
ocorra tal situação, será atribuída nota ZERO à respectiva avaliação.

 Será aprovado o aluno que obtiver nota final (NF) igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência mínima
de 75% às aulas em cada uma das subunidades que compõem a disciplina Gênese e
Desenvolvimento.

 Será automaticamente reprovado o aluno que obtiver menos de 75% de frequência às aulas,
independentemente das notas obtidas, ou com NF inferior a 6,0.

Biologia Celular e Molecular:
1º bimestre: compreenderá a nota da Prova Bimestral (80%)* + a nota de exercícios, trabalhos com
metodologia ativa, seminários e jogo (20%).
2º bimestre: compreenderá a nota da Prova Bimestral (80%)* + a nota de exercícios, trabalhos com
metodologia ativa e testes (20%).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
1. ALBERTS, B.; BRAY, D.; JOHSON, A. Fundamentos da Biologia Celular. Porto Alegre: Artmed,

2002.
2. LODISH, H.  et al. Biologia celular e molecular. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
3. JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J.. Biologia celular e molecular. Rio de Janeiro: Guanabara

Koogan.
4. ZAHA, A; FERREIRA, H.B. Biologia molecular básica. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.

(Linguagem mais fácil)
5. ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. Biologia Molecular

da Célula. 5. ed.. Porto Alegre: Artmed, 2009. (Mais completo; melhor em conteúdo)
6. LEWIN, B. Genes IX. Porto Alegre: Artmed, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. VOET, Donald; VOET, Judith; PRATT, C.W. Fundamentos de Bioquímica. Porto Alegre: Artmed,

2002.
2. STRYER, L. Bioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
3. LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.I.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica. 2.ed. São Paulo : Sarvier,

2008.
4. DEVLIN, T. M. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas,  4ª edição, 1998, Ed. Edgard

Blucher.
5. CHAMPE, PAMELA C.; HARVEY, RICHARD A.; FERRIER, DENISE R. Bioquimica Ilustrada.

ARTMED. 2009.

Artigos Científicos, animações e videoaulas: serão indicados no final de cada aula teórica.


