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PROGRAMA DE COMPONENTES 
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COMPONENTE CURRICULAR  
   

CÓDIGO  NOME 

ICSF14  Biologia Celular Animal  

 

CARGA HORÁRIA  MÓDULO  
SEMESTRE VIGENTE 

T P E TOTAL  T P E  

51 17  68  36 12    

 

EMENTA 

Origem das moléculas a partir da diversidade dos átomos. Bases moleculares da biologia da 
célula, origem da vida e evolução. A célula como unidade morfofisiológica, diversidade celular, 
citoesqueleto, estrutura e funções das organelas celulares, introdução à obtenção e transdução de 
energia, comunicação celular, ciclo e divisão celulares, fluxo da informação genética, síntese e 
transporte de proteínas. 

 

OBJETIVOS 

• Caracterizar os padrões de organização celular sob o ponto de vista evolutivo. 

• Reconhecer a constituição e a importância da membrana celular ao longo do processo 
evolutivo. 

• Analisar a complexidade do citoesqueleto, do sistema de compartimentalização celular e do 
trânsito de moléculas no interior da célula. 

• Analisar processos biológicos envolvidos na dinâmica da decodificação da informação 
genética e no processo de divisão celular. 

• Compreender a importância dos processos de endocitose, digestão intracelular e dos 
mecanismos de geração de energia para a manutenção celular. 

• Compreender as vias de comunicação celular. 

• Estimular a participação dos alunos nas atividades de laboratório e em sala de aula. 

• Orientar o aluno na compreensão dos conteúdos sob uma perspectiva reflexiva, autônoma, 
cooperativa e interdisciplinar. 

 

METODOLOGIA  

As atividades teóricas serão realizadas por meio de exposições participadas, dinâmicas, discussão 
de artigos, estudos dirigidos, discussão de atividades práticas, apresentação de relatórios e 
seminários e estudos em multimídia (CDs ROMs). 
 
Os recursos didáticos incluem a utilização de textos/artigos científicos, aparelhos áudio-visuais 
como: retro-projetor, “data-show”, TV e vídeo cassete, além de equipamentos de uso permanente e 
materiais de consumo específicos para atividades de laboratório. As atividades práticas 
corresponderão à realização de práticas de laboratório, seguidas de discussão com a possível 
utilização de atividades de simulação e estudos em multimídia. 
 
A avaliação da aprendizagem será realizada através de provas escritas contendo situações-
problema, estudos dirigidos, atividades em grupo e/ou elaboração de projetos sobre temas 
selecionados dentro do conteúdo programático dos quais os discentes farão também autoavaliação 
sobre os trabalhos apresentados: 
 



2 
 

✓ Prova 1: peso 4,0 
✓ Prova 2: peso 4,0 
✓ Relatórios de aulas práticas: peso 0,5 
✓ Estudos dirigidos: peso 0,5 
✓ Seminários e/ou projetos: peso 1,0 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Teórico: 

• Origem e evolução das células complexas 

• A superfície celular: estrutura e propriedades da membrana celular 

• Trânsito transmembrana: mecanismos de transporte de íons e pequenas moléculas 

• Citoesqueleto 

• Sistema de endomembranas 

• Introdução à obtenção e transdução de energia - Mitocôndria 

• Comunicação celular  

• Organização e estrutura do material genético em procariotos e eucariotos 

• Ciclo Celular 

• Bases da replicação do material genético em procariotos e eucariotos 

• Divisão Celular 

• Introdução ao fluxo da informação genética 

• Síntese de RNA e seu processamento 

• Biossíntese de proteínas (tradução) 
 
Prático: 

• Microscopia e Diversidade celular 

• Composição química e permeabilidade da membrana 

• Fermentação 

• Fases da mitose 

• Temas complementares - Seminários orientados 

• Estudos dirigidos 
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