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Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Fundamentos de Bioquímica Código: BQ072 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  

Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   ( x )___ *C.H.EaD 
A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito 

ao Parágrafo Único do Art. 1º desta resolução, deverá ser invariavelmente a 

modalidade de ensino remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para essas 

disciplinas, fica dispensado o preenchimento do campo “Modalidade” desta Ficha 2 

(Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de ensino. 

CH Total:  
CH semanal:  

Padrão 
(PD): 60 

Laboratóri
o (LB): 00 

Campo 
(CP): 00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR): 00 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 00 

Extensã
o 
(EXT): 
00 

Prática como 
Componente Curricular 
(PCC): 00 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Aspectos gerais da estrutura e função de biomoléculas (proteínas, carboidratos, lipídeos e ácidos nucléicos); 
metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas; regulação e integração do metabolismo; bioquímica da 
contração muscular e do transporte de oxigênio. 

 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  

 
1. Introdução à bioquímica; 
2. Biomoléculas; 
3. pH e tampões; 
4. Aminoácidos, peptídeos e proteínas; 
5. Hemoglobina e mioglobina; 
6. Enzimas, cinética enzimática e coenzimas; 
7. Estrutura de lipídeos e membranas; 
8. Estrutura e função de carboidratos; 
9. Glicólise e gliconeogênese; 
10. Metabolismo do glicogênio; 
11. Ciclo do ácido cítrico; 
12. Fosforilação oxidativa; 
13. Metabolismo de lipídeos: absorção e transporte de lipídeos; 
14. Oxidação de ácidos graxos e síntese de corpos cetônicos; 
15. Bioquímica da contração muscular; 
16. Substratos energéticos para o músculo; 
17. Regulação da respiração celular na atividade física; 
18. Metabolismo de aminoácidos e ciclo da ureia; 
19. Integração do metabolismo; 
20. Estrutura e função de ácidos nucléicos. 

 
OBJETIVO GERAL 
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O aluno deverá conhecer e compreender as transformações químicas que ocorrem no ser vivo do ponto de 
vista da bioquímica geral e aplicada à função muscular esquelética. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Conhecer as biomoléculas do ponto de vista estrutural e funcional; 
- Compreender as diferentes vias metabólicas e seus mecanismos de regulação; 
- Entender o metabolismo como um processo integrado e inter-relacionado; 
- Entender a relação entre atividade física e metabolismo energético. 
 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas e atividades por meio remoto (virtual).  
Serão realizadas 2 horas semanais de atividades síncronas e 5 horas de atividades assíncronas.  
Para as atividades serão utilizadas plataformas e softwares educacionais adequados a cada atividade a ser 
desenvolvida. 
 
As atividades síncronas serão realizadas por meio de plataformas virtuais (teams; zoom; google meet) 
conforme possibilidade para a data e horário da atividade. Obs.: os alunos deverão abrir câmeras e 
microfone sempre que solicitado pelo professor e é obrigatório em atividades avaliativas síncronas. 
As aulas síncronas serão realizadas nas quintas das 14h-16h. 
 
As atividades assíncronas serão realizadas por meio de material de estudo disponibilizada no ambiente 
virtual; atividades de auto-avaliação, como quizz e estudos dirigidos; elaboração de e-portfólio e materiais 
específicos de cada unidade do programa. 
Para as atividades serão utilizadas as plataformas: UFPR digital; google sala de aula; google 
sites; padlet; plataforma de criação de mapa conceitual (ex. mindmeister); google formulários; 
google docs e outras plataformas para elaboração de materiais e jogos didáticos. 
 

CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO 
 

SEMANA 1 ASSUNTO Atividade 
síncrona (C.H.) 

Atividade 
assíncrona (C.H.) 

09/11 Orientações sobre a disciplina 
Introdução à Bioquímica 
Biomoléculas (grupos funcionais, estrutura 
tridimensional) 
 

2  

 Atividade 1 1 1 
 pH e tampões  

Aminoácidos (estrutura e propriedades) 
Proteínas (estrutura e função) 

 
3 

    

SEMANA 2    
16/11 Hemoglobina, mioglobina, transporte de oxigênio 

Enzimas (funcionamento, cinética básica e 
regulação/inibição) 
Introdução ao metabolismo  
Noções de bioenergética (∆G) 

2 3 

 Atividade 2 1 1 
    

SEMANA 3    
 Prova 1  2 

23/11 Carboidratos e Lipídeos (estrutura e função) 2 3 
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Estrutura de membranas 
Glicólise e Fermentação  
Ciclo do ácido cítrico  
 

  
 

 
SEMANA 4    

30/11 Fosforilação oxidativa  
Gliconeogênese  
Regulação glicólise e gliconeogênese  
 

2 3 

 Atividade 3 1 1 
  

 
 

SEMANA 5    
07/12 Via das pentoses e metabolismo do glicogênio  

Absorção, transporte e oxidação de ácidos graxos 
Bioquímica da contração muscular  
 

2 3 

 Atividade 4 1 1 
    

SEMANA 6    
14/12 Substratos energéticos para o músculo 

Regulação da respiração celular na atividade física  
Síntese de ácidos graxos e corpos cetônicos  
 

2 3 

 Prova 2  2 
    

SEMANA 7    
19/01 Avaliação conteúdos (Metabolismo) anteriores  

Síntese de ácidos graxos e colesterol  
Metabolismo de aminoácidos e ciclo da ureia 
Integração do metabolismo 
 

2 4 

 Atividade 5 1 1 
    

SEMANA 8    
26/01 Nucleotídeos e ácidos nucléicos (estrutura e 

função) 
Replicação 

Transcrição e Tradução 
 

2 4 

 Atividade 6 1 1 

SEMANA 9    

01/02 Prova 3  2 

    

SEMANA 10    
 Exame final 2  

    
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

As avaliações serão realizadas conforme listado abaixo: 
Todas as semanas terão avaliação.  
- Criação e atualização contínua do e-portfólio e/ou blog ao longo da disciplina (peso 2) 
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- 6 atividades de conteúdo específico a serem elaboradas durante o período da disciplina (peso 5) – essas 
avaliações podem ser estudo de artigo científico, seminários, elaboração de materiais diversos, como jogos, 
artigo de divulgação científica, folder, dentre outros. 
- 3 Provas de conhecimento a serem realizadas durante a disciplina (peso 3)  
 
- Exame final – será uma prova de conhecimento realizada de modo síncrono ou assíncrono, dependendo do 
número de alunos. 
 
Serão 3 notas parciais compostas por 1 prova (3,0), 2 atividades (5,0) e materiais postados no blog/e-portfólio 
(2,0) e a média final será a média aritmética das 3 notas parciais obtidas durante o semestre. 
Média de 7,0 ou acima – aprovado 
Média entre 4,0 e 6,9 – fica para exame final 
Média abaixo de 4,0 - reprovado 
 
Obs.: as provas ocorrerão em horários assíncrono, tendo 12 horas para acessar e 2h para resolução da prova e as 
atividades ocorrerão de modo síncrono e assíncrono.  
Os alunos deverão abrir câmeras e microfone nas atividades avaliativas síncronas ou sempre que 
solicitado pelo professor. 
 
Critérios de avaliação 
Abaixo estão os critérios gerais de avaliação para as atividades e provas a serem realizadas. Porém, cada atividade poderá 
ter outros critérios dependendo do tipo de atividade a ser desenvolvida, os quais serão descritos em cada atividade. 
 
ATENÇÃO:  
QUALQUER TIPO DE PLÁGIO DETECTADO EM AVALIAÇÕES, AUTOMATICAMENTE SERÁ ATRIBUIÍDA NOTA ZERO 
PARA A ATIVIDADE. TAMBÉM, SE FOR DETECTADO SIMILARIDADE PARCIAL OU TOTAL ENTRE ATIVIDADES DE 
DIFERENTES ALUNOS, SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO NO ITEM ESPECÍFICO E/OU NA ATIVIDADE TODA, 
DEPENDENDO DO GRAU DE SIMILIARIDADE. 
Devido a problemas já observados com plataformas digitais para realização de avaliações virtuais, qualquer equívoco que 
tenha na versão acessada pelo aluno, como ausência de imagem ou outro dado em questões que façam parte de 
avaliação, NÃO HAVERÁ ANULAÇÃO DA QUESTÃO. Assim que detectado, o aluno deve informar ao professor que 
providenciará a devida correção ou substituição da mesma para ser resolvida em horário assíncrono dentro do período das 
12h disponibilizadas para o acesso à prova ou no dia seguinte, no caso em que o professor não tenha sido comunicado em 
tempo hábil.  
 
Frequência: 
O controle de frequência somente por meio da realização, de forma assíncrona, de todos os trabalhos e atividades 
domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes. 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

É a leitura mínima obrigatória, parte do processo da aprendizagem fundamental.  

1- Nelson, D.L.; Cox, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 5a ed., Artmed, 2010. 
2- Marzzoco, A.; Torres, B.B. Bioquímica Básica. 3ª ed., Guanabara Koogan, 2007. 
3- Voet, D.; Voet J. Bioquímica. 3ª ed., Artmed, 2006. 
4- Moran, L. A. Bioquímica. 5° edição. Ed. Pearson 2013. 
5- Maughan, R. J. As bases bioquímicas do desempenho nos esportes. Ed. Guanabara Koogan2007. 
6- Riegel, R. E. Bioquímica do Músculo e do exercício físico. Ed. UNISINOS. 2006. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (05 títulos) 

1- Berg, J.M.; Tymoczko, J.L.; Stryer, L. Bioquímica. 5a ed., Guanabara-Koogan, 2004. 
2- Champe, P.C.; Harvey, R.A.; Ferrier, D.R. Bioquímica Ilustrada. 4ª ed., Artmed, 2009. 

javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,79613,'Maughan,_Ron_J.,_1951-',1);
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3- Harper, H. A. Bioquímica Ilustrada/27 ed. McGraw-Hill, 2007 
4- Devlin, T.M. Manual de bioquímica com correlações clínicas. Edgard Blucher 2011 
5- McArdle W. D. Fisiologia do exercicio. Guanabara Koogan 1992 

 

 
Professores da Disciplina: profa Silvia Prado; profa Sheila Maria Brochado Winnischofer e prof. Miguel Daniel 
Noseda 

 

Assinaturas:                            _________________________________________ 
 
 
 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  profa Sheila Maria Brochado Winnischofer 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 
 


