
Biotecnologia Molecular e Celular - 2021 

Esta disciplina apresenta alguns dos eventos moleculares que regem o funcionamento de uma célula como 

base para que os estudantes visualizem possibilidades de aplicação de biotecnologia molecular e celular. Este curso 

proporcionará uma visão mais focada em transdução de sinal e formação de conceitos de comunicação molecular 

por trás da estruturação e função dos seres vivos em resposta à estímulos e sinais ambientais. 

Avaliação: 

• Seminários e perguntas 

• Participação 

• Prova 
 

Horário e local: 

Quartas e quintas, das 16 às 19 h  
Aulas online pela plataforma Google Meet. 
 

Cronograma 

1) 29 e 30 setembro 

- Apresentação: O que é vida? 

- Princípios bioquímicos 

2) 6 e 7 de outubro 

- Energias potenciais das células: Membranas e 
transporte, Mitocôndria e fosforilação oxidativa 

3) 13 e 14 de outubro 

- Compartimentos intracelulares - núcleo, 
mitocôndrias e Peroxissomos  

- Endereçamento de proteínas e tráfego de 
vesículas  

4) 20 e 21 de outubro 

       - Mecanismos de Comunicação Celular: 
receptores canais, receptores associados à proteína G, 
receptores com atividade enzimática – tirosina kinase 
e serina/treonina kinase 

 - Mecanismos de Comunicação Celular 

Vias de sinalização I 

 

5) 27 e 28 de outubro 

- Mecanismos de Comunicação Celular 

Vias de sinalização II 

- Mecanismos de Comunicação Celular 

Vias de sinalização III  

6) 3 e 4 de novembro 

- Controle da expressão gênica  

- Ciclo celular  

7) 10 e 11 de novembro 

- Apoptose  

- Autofagia 

8) 17 e 18 de novembro 

- Coringa 

9) 24 e 25 de novembro 

- Fechamento 

  

Bibliografia 

Bibliografia básica e complementar  
1. ALBERTS et al., Molecular Biology of the Cell, 5a e 6a edição   
2. DONALD VOET & JUDITH G. VOET. Bioquímica Ed. Artmed, 2007. 
3. STRYER, L.; TYMOCZKO, J.L.; BERG, J.M. Bioquímica. 5a ed., Ed. GuanabaraKoogan, 2004. 
4. NELSON, D.L.; COX, M.M. LEHNINGER Princípios de bioquímica. 5a ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
OBS.: Bibliografias complementares poderão ser disponibilizadas ao longo da disciplina. 
 


