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  Ficha 2  
Período Especial 

 
 

UNIDADE CURRICULAR: Biologia Celular e Farmacologia Código: BIO005 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (X) Totalmente EaD    (   ).............. % EaD* 
CH Total: 90 
CH semanal: 6  

Padrão (PD): 90 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo da célula como unidade estrutural e funcional dos seres vivos; estudo das 
estruturas componentes das células, suas inter-relações e das relações da célula com o 
meio. Aspectos básicos de Farmacologia; ações dos fármacos em diferentes 
compartimentos e estruturas celulares. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 

 
• Ordem, caos e o funcionamento da vida. Autopoiese. 
• Ação de drogas sobre os componentes e os processos celulares.  
• Constituição molecular da célula: principais biomoléculas, sua localização e 

importância funcional.  
• Noções básicas de farmacocinética e de farmacodinâmica. 
• Membranas biológicas: organização molecular, transporte e especializações.  
• Processos de conversão de energia pela célula: mitocôndrias e cloroplastos.  
• Peroxissomos. 
• Citoesqueleto e sistemas promotores de movimentos. 
• Núcleo celular: organização e processos de coordenação do funcionamento celular. 

conceitos básicos de expressão gênica.  
• Processos de síntese, armazenamento, secreção: retículo endoplasmático e 

complexo de Golgi. 
• Mecanismos de endocitose e digestão intracelular. 
• Ciclo celular: interfase e divisão. Mecanismos de controle/regulação. 
• Comunicação e morte celular. 
 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Compreender a estrutura e o funcionamento das células e a ação de fármacos sobre 
seus constituintes. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Compreender as relações de tempo e espaço nos processos que possibilitam a existência 
de vida e das células; 
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Compreender os limites e relações das células com o ambiente; 
Compreender como ocorre a interconversão de energia e matéria nas células; 
Compreender como estão organizadas internamente as células e como acontece o fluxo 
de informação e processos dentro delas; 
Compreender como células são geradas a partir de outras células; 
Compreender como ocorre a comunicação intra- e intercelular; 
Compreender como drogas podem interferir no funcionamento celular. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Os procedimentos didáticos estarão concentrados na plataforma Moodle do C3SL 
(moodle.c3sl.ufpr.br). A disciplina criada nessa plataforma conterá recursos como 
videoaulas com conteúdo interativo, links para bibliografia sobre os temas, links para 
tutoriais, animações e vídeos relacionados a cada tema de estudo. Também estarão 
disponíveis, nesta plataforma, as atividades a serem desenvolvidas pelos estudantes 
durante o período, como tarefas, questionários, avaliações e outros formatos de 
atividades. 
 
A disciplina será desenvolvida em encontros síncronos (5), mas será majoritariamente 
assíncrona. Os conteúdos curriculares estão divididos, didaticamente, em semanas de 
estudo; os estudantes terão acesso a todos os conteúdos durante toda a disciplina, mas 
as atividades serão disponibilizadas apenas durante a semana correspondente ao 
conteúdo de cada uma delas, exceto para as avaliações maiores, que abarcarão grupos 
de conteúdos e estarão disponibilizadas em datas específicas. 
  
a) sistema de comunicação:  
A comunicação acontecerá quase que exclusivamente pela plataforma Moodle 
(moodle.c3sl.ufpr.br), exceto por alguns contatos realizados via e-mail, pelo SIGA. 
No Moodle é possível criar salas de aula para os encontros síncronos (plataforma 
BigBlueButton - BBB), que serão gravados e disponibilizados aos estudantes que tiverem 
dificuldades no horário dos encontros. 
As atividades assíncronas e a comunicação professor/estudantes serão todas realizadas 
na plataforma Moodle, que conta com recursos de chat, fórum e mensagem eletrônica. 
 
b) modelo de tutoria:  
A tutoria será exercida pelos docentes da disciplina, bem como por monitores bolsistas 
de monitoria digital. Também participarão como tutores dois estudantes em PVA e um 
estudante de pós-graduação que realizará a disciplina “Estágio em Docência” sob 
supervisão do docente responsável por esta disciplina. 
 
Atribuições do professor-tutor: Acompanhar as atividades discentes, conforme o 
cronograma do curso; recomenda-se manter regularidade de acesso ao AVA e dar 
retorno às solicitações do cursista no prazo máximo de 24 horas; estabelecer contato 
permanente com os alunos e mediar as atividades discentes; colaborar com a 
coordenação do curso na avaliação dos estudantes; participar das atividades de 
capacitação e atualização promovidas pela UFPR. 
 
c) material didático para as atividades de ensino:  
Diversos materiais didáticos serão disponibilizados pela plataforma Moodle: capítulos de 
livros disponíveis na internet (por exemplo, livros disponíveis no Bookshelf do NCBI); 
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videoaulas produzidas pelos docentes dos departamentos envolvidos na disciplina; textos 
produzidos por docentes dos departamentos envolvidos na disciplina; vídeos, animações 
e tutoriais de terceiros disponíveis na internet. 
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina:  
Para acompanhar a disciplina os estudantes necessitarão de equipamento de acesso à 
internet (computadores, tablets ou smartphones), no qual realizarão os estudos e as 
atividades propostas. 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados 
pelos discentes:  
Todos os estudantes potenciais desta disciplina já tiveram contato, seja no início do 
primeiro semestre de 2020 ou em anos anteriores, com a plataforma Moodle, que também 
é utilizada no formato presencial desta disciplina, desde o início dos anos 2000. 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades.  
O controle de frequência será realizado com base na execução das atividades da 
disciplina. A plataforma BBB, integrada ao Moodle, permite salvar a lista de participantes 
dos encontros síncronos, mas isso não será usado para controle de frequência.  
 
g) indicação do número de vagas:  
130 vagas, sendo 65 para turma do turno Diurno e 65 para turma do turno noturno. 
 
h) Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas:  
Horário dos encontros síncronos: 
Manhã: quartas-feiras, das 8h30min às 10h30min 
Noite: quintas-feiras, das 18h30min às 20h30min 
 
Atividades assíncronas: 4 horas por semana, em horário escolhido pelo estudante. 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
A média aritmética de 3 avaliações teórico-práticas tem peso 6 na nota final. 
Estas avaliações acontecerão nas semanas 5, 10 e 15 da disciplina. 
 
A média aritmética de outras atividades às quais sejam atribuídas notas (conteúdo 
interativo e tarefas) terá peso 4. 
Haverá pelo menos 1 atividade em cada semana. 
 
Todas as avaliações e atividades valem 100 pontos. 
 
Assim, o cálculo da média final será: 
 
MÉDIA FINAL= ((média avaliações X 6) + (média tarefas/conteúdo interativo X 4)) / 100 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, and Peter 
Walter. Molecular Biology of the Cell, 4th edition, New York:Garland Science, 2002. 
Disponível em: < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/> 
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Cooper, G.M. The Cell: a Molecular Approach, 2nd edition, Sunderland (MA):Sinauer 
Associates, 2000. Disponível em: < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9839/> 
 
Lodish H, Berk A, Zipursky SL, et al. Molecular Cell Biology. 4th edition, New York: W. 
H. Freeman; 2000. Disponível em: < https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21475/> 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 
ALBERTS, B. et al. Fundamentos da Biologia Celular. Porto Alegre: ArtMed. 4ª ed. 
2017, 838 p. 
 
ALBERTS, B. et a. Biologia Molecular da Célula. Porto Alegre: ArtMed. 6ª ed. 2017, 
1464 p. 
 
CARVALHO, H.F. & RECCO-PIMENTEL, S.M. A Célula. Barueri, SP: Manole. 3ª ed. 
2013. 590 p. 
 
RANG, H.P. et al. Farmacologia. Rio de Janeiro: Elsevier. 8ª ed. 2016. 784 p. 
 

 

 
Professor da Disciplina: Marco A. F. Randi; Daniela A. Cabrini 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): mafrandi@ufpr.br; cabrini@ufpr.br  

Assinatura:  

 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Claudio P. S. Greca 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
APRESENTAR EM ANEXO O CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA: 
 

mailto:mafrandi@ufpr.br
mailto:cabrini@ufpr.br

	PROGRAMA (itens de cada unidade didática) *

