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2 - EMENTA 

Estudo de fundamentos da biologia celular, com ênfase na análise de suas inter-

relações com temas contemporâneos divulgados na mídia impressa e televisiva, tais como: 

transporte de medicamentos através da membrana plasmática, doenças relacionas às 

organelas, células tronco, comunicação celular, câncer, apoptose, síndromes, drogas que 

afetam a divisão celular, envelhecimento, regeneração, cicatrização, entre outros. 

3 - OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

●Oportunizar aos discentes uma visão holística, dinâmica e contextualizada da atual situação 

do desenvolvimento científico da biologia celular, visando à construção de conhecimentos 

básicos para o estudo da histologia, biologia molecular e fisiologia. 

Objetivos Específicos 

●Realizar o levantamento das idéias prévias sobre o conteúdo de biologia celular; 

●Relembrar os conhecimentos de citologia adquiridos no ensino médio; 

●Aprofundar os conteúdos de biologia celular, além daquilo que é visto no ensino médio, para 

dar suporte à construção de conhecimentos em outras áreas como a Histologia e Fisiologia; 

●Fornecer dados e estimular a discussão sobre a célula, no que diz respeito à sua origem, 

constituição, organização, fisiologia e estrutura. 

●Levar os alunos a significar os conteúdos de biologia celular; 

  



●Levar os alunos a perceberem que os conteúdos são importantes para a compreensão do 

meio em que vivem; 

●Incentivar a busca por literatura especializada, que envolva a biologia celular em assuntos do 

cotidiano; 

●Discutir as descobertas e conhecimentos recentes a respeito da biologia celular; 

●Estimular a leitura de revistas científicas, além dos livros textos, para aumentar a capacidade 

crítica e atualizar os conhecimentos; 

●Incentivar a utilização de modernos recursos tecnológicos, como a consulta ‘on line’; 

●Estimular a busca pessoal da formação profissional, indicando métodos e recursos para tal; 

●Incentivar os alunos a expressarem suas idéias sobre o assunto na forma escrita e verbal; 

●Favorecer a interação entre os alunos através do trabalho em grupo; 

●Contribuir para a passagem dos alunos de um estado de conhecimento menos elaborado a 

um mais elaborado; 

 

4 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

4.1 - Introdução à Citologia: Aspectos gerais da célula eucariota (estruturas, organelas, 

fisiologia) e procariota; 

4.2 - Tipos de Microscopias: óptica, contraste de fase, eletrônica de transmissão e varredura, 

fluorescência; 

4.3 - Métodos de Estudos das Células: Preparo de lâminas permanentes, citoquímica, preparo 

de lâminas temporárias; 

4.4 – Introdução à Bioquímica Celular: Água, hidratos de carbono, lipídios, proteínas, ácidos 

nucleicos; 

4.5 – Biomembranas: Composição, sistema de endomembranas, transportes através da 

membrana (ativo, passivo, endocitose, exocitose), junções, especializações; 

4.6 - Metabolismo Energético da Célula: Estrutura da mitocôndria e processos bioenergéticos; 

4.7 – Citoesqueleto: Microtúbulos, filamentos intermediários, microfilamentos; 

4.8 - Aspectos Gerais do Núcleo: Envoltório nuclear, material genético, nucléolo, núcleo 

interfásico, mitose, meiose; processo de replicação, transcrição e tradução; 

4.9 - Comunicação Celular: Comunicação intercelular e intracelular 

5 – METODOLOGIA 

Na primeira aula será realizado um levantamento das idéias prévias dos alunos. A partir 

desse levantamento será feita 

Uma discussão sobre a biologia celular, buscando esclarecer as principais dúvidas 

encontradas no levantamento. 

A metodologia utilizada será embasada na metodologia da situação problema, que foi 

exemplificada e discutida por Hengemühle (2008). Segundo esse autor, o professor parte de 

uma situação problema real e significativa para o aluno, despertando nele o desejo e a 

necessidade de buscar no conteúdo a base para a sua compreensão e solução. Ou seja, faz-

se o caminho inverso do utilizado normalmente, partir de um contexto para chegar ao conteúdo 

e não partir de uma lista de conteúdos e tentar encontrar significado dentro dessa lista.  

Os alunos serão divididos equitativamente em grupos e cada grupo será responsável 

por um tema para a apresentação de um pôster sobre um tema da biologia celular. Esse tema 



terá como base artigos científicos distribuídos pela professora, e outros que poderão ser 

escolhidos pelos próprios alunos. A apresentação será aberta ao público, em local a combinar. 

A professora percorrerá os pôsteres e avaliará a apresentação e conteúdo.  

Nas aulas práticas os alunos serão assistidos por duas professoras. Essas aulas terão 

início com a exposição do assunto a ser abordado, realizando uma correlação com o conteúdo 

teórico visto anteriormente. Será explicada a metodologia a ser utilizada na aula e o objetivo 

final que deve ser alcançado pela turma. Cada aluno deverá portar o roteiro de aula prática, 

pelo qual acompanhará as atividades. 

Serão utilizados diferentes recursos, conforme a aula prática, por exemplo, 

microscópios óticos e lâminas permanentes do laminário. A caixa contendo as lâminas será 

fornecida aos alunos e estes deverão devolver o mesmo completo ao final da aula. Em 

algumas aulas práticas, os próprios alunos montarão lâminas não-permanentes para a 

observação.  

Em algumas aulas práticas serão realizadas projeções das lâminas, utilizando um 

microscópio acoplado à televisão. Outros recursos poderão ser utilizados, como por exemplo, 

modelos didáticos, computadores para revisão na internet, artigo científicos para revisão, 

fotografias de microscopia eletrônica para análise, figuras de cariótipo para montagem, além de 

diferentes práticas laboratoriais. 

Algumas normas de utilização do laboratório serão exigidas aos alunos, como por 

exemplo, o uso do avental, não levar bebidas ou comidas para dentro do laboratório, devolver 

vidraria e utensílios ao final da aula, manter o laboratório limpo, entre outros. O número da 

caixa com lâminas corresponderá ao número do microscópio utilizado pelo aluno e antes deste 

se retirar da aula, tanto a caixa quanto o microscópio serão vistoriados pelas professoras ou 

monitores. 

A disciplina tem à disposição dos alunos 70 microscópios ópticos, 70 caixas contendo 

coleção completa de lâminas histológicas e 30 Atlas histológico. O laminário permanente será 

fornecido aos alunos, que deverão devolver completo ao final da aula. Outras normas de 

utilização do laboratório serão exigidas aos alunos, como por exemplo, o uso do avental, não 

levar bebidas ou comidas, entre outros. 

6 – CRONOGRAMA 

DATA TEÓRICA  Data PRÁTICA 

08/10 ►Apresentação da disciplina 

Revisão 

09/10 ►Prática 1: Utilização do microscópio óptico  

15/10 ► Introdução às células 16/10 ►Prática 2: Interpretação de imagens 

microscópicas 

22/10 ►Métodos de Estudo em 

Biologia Celular  

23/10 ►Prática 3: Esfregaço sanguíneo e tipos de 

microscopias 

29/10 ► Componentes químicos 

celulares I 

30/10 ►Prática 4: Preparo de lâmina histológica 

permanente e espalhamento 

 



05/11 ► Componentes químicos 

celulares II 

06/11 ►Prática 5: Citoquímica  

 

12/11 ► Estrutura das membranas 13/11 ►Prática 6: Permeabilidade Seletiva das 

Membranas 

19/11 ► O transporte de Membranas 20/11 ►Prática 07: Osmose 

26/11 ► Primeira Avaliação Teórica 27/11 ► Simulação da Avaliação e Revisão 

 

03/12 ► Mitocôndria e geração de 

energia 

04/12 ► Primeira Avaliação Prática 

10/12 ► Citoesqueleto 11/12 ► Prática 08: Especializações da Membrana 

plasmática 

17/12 ► Estrutura do núcleo 18/12 ► Prática 09: Análise de material biológico vivo,  

Citoesqueleto e Movimentos Celulares 

07/01 ►Compartimentos 

Intracelulares I 

08/01 ► Prática 10: Núcleo, Nucléolo  

14/01 ► Divisão celular: Mitose  15/01 ► Prática 11: Ciclo celular Mitótico 

21/01 ► Divisão celular: Meiose 22/01 ► Prática 12: Síndromes Cromossômicas 

28/01 ► Processo de replicação, 

transcrição e tradução 

 

29/01 ► Revisão 

04/02 ► Diferenciação celular e 

morte celular  

 

05/02 ► Segunda Avaliação Prática 

11/02 ► Segunda Avaliação Teórica 12/02 Revisão das avaliações 

7 – AVALIAÇÃO 

A freqüência será observada através das assinaturas constantes nas listas de 

freqüências passadas em cada atividade, sendo observado o critério Institucional e Legal 

vigente de 75% de freqüência nas atividades praticas e teóricas. 

Na avaliação do desempenho individual, os acadêmicos serão submetidos a duas 

avaliações teóricas-práticas, uma avaliação prática-teórica, todas de caráter acumulativo e 

envolvendo os artigos apresentados nos pôsteres. Nessas avaliações serão utilizadas questões 

com o objetivo de avaliar os distintos níveis mentais da construção do conhecimento desde a 

capacidade de ler, interpretar e analisar uma dada situação baseada em fatos concretos 

construindo sua resposta através da integração dos diferentes níveis mentais exigidos na 

resolução do problema de biologia celular. A avaliação prática-teórica será desenvolvida no 

Laboratório. 

Na avaliação do desempenho em atividade de grupo, os acadêmicos serão avaliados 

pelo pôster. Será analisada a capacidade de síntese sobre o assunto, a clareza, criatividade, o 

uso de recursos, o conhecimento científico sobre o tema e a forma de apresentação. Os alunos 

deverão entregar um resumo do tema do pôster, esse resumo também será utilizado para a 

avaliação. Apenas um aluno apresentará o pôster, o nome do aluno será sorteado no dia da 

apresentação. Após a apresentação do aluno, os demais integrantes do grupo poderão fazer 

as complementações que acharem necessárias. Todos os alunos serão argüidos após a 



apresentação. Para colaborar na avaliação do seminário, poderão ser convidadas outras 

pessoas: professores e monitores, conforme a disponibilidade na época. 

As avaliações serão realizadas em horário regular de aula ou, em caso excepcional 

poderão ser em horário extra com o acordo geral dos discentes registrado em documento 

devidamente assinado pelos alunos.  

Não serão oferecidas avaliações optativas. Caso, algum aluno, por motivo de doença 

não comparecer a uma das avaliações, ele deverá seguir as normas estabelecidas pela 

UFPEL. O acadêmico que não comparecer à apresentação do pôster terá nota igual à zero, 

caso seja por motivo devidamente justificado (doença), o mesmo fará a apresentação em dia e 

hora marcada pela professora e sem a colaboração dos demais integrantes. 

Cada avaliação terá o valor máximo de 10 pontos. Serão respeitadas duas casas 

decimais no resultado da verificação e os arredondamentos serão feitos seguindo as normas 

da UFPEL, ou seja, décimos inferiores a cinco permanecerão em zero (por exemplo: 

9,04=9,00) e aqueles iguais ou superiores a 5 passarão a casa seguinte (por exemplo: 

9,05=9,10). A nota final será apresentada com somente uma casa decimal e respeitando os 

devidos arredondamentos já mencionados. 

Como norma da UFPEL, os alunos com média das avaliações entre 3,0 e 6,9 serão 

submetidos ao exame final escrito e aqueles com média inferior a 3,0 serão reprovados. 
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