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Objetivo Geral: Proporcionar ao aluno uma visão
visão estrutural e sistemática da composição da matéria
viva e de seus agentes de transformação, levando-os
levando os a uma maior e melhor compreensão das reações
químicas necessárias à manutenção da vida.
Objetivos Específicos: Fomentar o apuro científico através de técnicas e experimentos que associem
o conhecimento teórico à dimensão prática; - Descrever as propriedades da água que fazem dela um
solvente incomum, bem como suas interações com outras biomoléculas; - Identificar e descrever as
estruturas, propriedades e funções biológicas dos nucleotídeos; - Descrever as propriedades químicas
dos aminoácidos e peptídeos; - Identificar e descrever as estruturas e funções biológicas das proteínas
fibrosas e globulares; - Descrever as propriedades das enzimas, bem como os fatores que interferem
na catálise enzimática; - Identificar e descrever as estruturas e funções biológicas dos carboidratos; Identificar e descrever as estruturas e funções biológicas dos lipídios; - Descrever o metabolismo
aeróbico e anaeróbico dos carboidratos;
boidratos; Descrever o metabolismo oxidativo dos ácidos graxos.
Conteúdo Programático: 1. Fundamentos da Bioquímica, 2. Água: o solvente das reações
bioquímicas; 3. Estrutura e funções dos nucleotídeos: ácidos nucleicos; 4. A química dos aminoácidos,
aminoácidos
peptídeos e proteínas,, 5.Classificação e estrutura tridimensional de proteínas fibrosas e globulares,
globulares 6.
Enzimas:: cinética, inibição e regulação,
regulação 7. Estrutura
strutura e função dos carboidratos,
carboidratos 8. Estrutura e função
dos lipídios, 9. O metabolismo dos carboidratos: a via glicolítica e a gliconeogênese,
gliconeogênese 10. O ciclo do
ácido cítrico, 11. A cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa,
oxidativa 12. Metabolismo
oxidativo dos ácidos graxos: β-oxida
oxidação.
Metodologia: Serão utilizados recursos diversos. As aulas teóricas serão ministradas oralmente com a
utilização de quadro e data-show,
show, giz ou pincel para quadro branco.
Avaliação: O aluno será avaliado através de provas escritas (duas provas) versando sobre os
conteúdos ministrados nas aulas teóricas e um seminário (cinco alunos/seminário) com temas a serem
definidos. As provas escritas assim como o seminário valerão de 0 a 10 pontos cada. Além disso,
também através de exercícios referentes às aulas teóricas e relatório sobre apresentação dos
seminários. Os exercícios valerão de 0 a 5.0, bem como o relatório.
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