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Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Reconhecer o corpo humano como formado por moléculas e células que se organizam e  trabalham dentro de redes metabólicas integradas e
dinâmicas favorecendo assim a interpretação de fenômenos da vida. Embora a educação física esteja subordinada a regras do  campo da
educação, são as áreas biológicas e biomédicas que definem seus rumos e sua conexão com o "núcleo duro" da formação técnica e portanto, da
abordagem científica de problemas da profissão.

EMENTA*

Diversidade, composição e estrutura celular. Organizações acelulares infecciosas e a saúde humana. A bioenergética. Metabolismo de ácidos
nucléicos. Ciclo celular. Regulação da expressão gênica. Princípios de citogenética humana. Formação, crescimento e desenvolvimento humano e a
influência do exercício. Geneética molecular humana. Genes e capacidade física. Genética e sociedade. Introdução a bioética. Ação de agentes
físicos, químicos e biológicos sobre a célula. Mutações genéticas. Adaptações biológicas ao ambiente. evolução humana.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

A disciplina é dividida em 3 grandes blocos instrucionais com duração variável a depender de eventos e atividades internas da UEFS:
1.o. bloco (45h): Biologia Celular e Molecular (envolvendo Diversidade, composição e estrutura celular. Organizações acelulares infecciosas e a
saúde humana. A bioenergética. Metabolismo de ácidos nucléicos.  Ação de agentes físicos, químicos e biológicos sobre a célula.)
2.o bloco (20h): Genética e Evolução (envolvendo Ciclo celular. Regulação de expressão gênica. Princípios de citogenética humana. Formação,
crescimento e desenvolvimento humano e a influência do exercício. Genética molecular humana. Genes e capacidade física. Genética e sociedade.
Mutações genéticas. Adaptações biológicas ao ambiente. Evolução humana)
3.o. bloco (10h): Introdução a Bioética

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:

• Desenvolver projeto de pesquisa de IC bioeticamente referenciado;
• Aplicar o conhecimento adquirido em projetos de pesquisa, ensino e extensão e levar este conhecimento para outras disciplinas
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OBJETIVO GERAL

Proporcionar aos alunos o aprendizado da estrutura e da organização dos seres humanos, ao nível molecular, celular e ecossistêmico, dando
ênfase ao papel funcional das biomoléculas nos diferentes mecanismos de controle da expressão gênica, regulação de rotas metabólicas e
processos de diferenciação celular  e desenvolvimento;
Desenvolver nos alunos a capacidade de leitura e compreensão de artigos científicos correlacionados com o conteúdo desenvolvido, dando
especial atenção à aplicabilidade destes conhecimentos para a solução de problemas em diferentes áreas da Biologia Humana com olhar
bioeticamente referenciado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proporcionar aos alunos o aprendizado da estrutura e da organização dos seres humanos, ao nível molecular, celular e ecossistêmico, dando
ênfase ao papel funcional das biomoléculas nos diferentes mecanismos de controle da expressão gênica, regulação de rotas metabólicas e
processos de diferenciação celular  e desenvolvimento;
Desenvolver nos alunos a capacidade de leitura e compreensão de artigos científicos correlacionados com o conteúdo desenvolvido, dando
especial atenção à aplicabilidade destes conhecimentos para a solução de problemas em diferentes áreas da Biologia Humana com olhar
bioeticamente referenciado.

METODOLOGIA

Investigação em campo e estudo de caso
Exposições participadas
Realização de seminários
Leitura e discussão de textos científicos
Produção de Projeto de Pesquisa

AVALIAÇÃO

O conceito final da disciplina será em acordo com a Resolução CONSU/UEFS 46/2006, e estará baseado no desempenho dos alunos em pelo
menos três momentos compostos por diversas atividades avaliativas de cunho qualitativo e quantitativo (como: produção de projeto de pesquisa,
discussões dos temas propostos em aula, apresentações e discussões dos seminários, provas escritas, etc).Espera-se, de cada aluno, dedicação à
disciplina, freqüência às aulas, leitura prévia dos textos recomendados e uma participação ativa em todas as discussões, tanto nas aulas regulares
como nas destinadas aos seminários e avaliações. Serão considerados aprovados aqueles alunos que atenderem a todos os itens abaixo:
a) nas discussões, seminários, provas escritas e trabalhos outros demonstrarem domínio no mínimo razoável dos temas propostos;
b) nos seminários e projetos demonstrem empenho no trabalho de pesquisa bibliográfica para elaboração dos mesmos e que os apresentem e
conduzam as respectivas discussões com clareza e segurança;
c) no somatório e média das três notas oriundas das diversas atividades avaliativas obtenha nota igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero);
d) a freqüência às aulas destinadas às provas, discussões e apresentação de seminários é obrigatória e um índice de freqüência global inferior a
75% reprova automaticamente o aluno (conceito RPF).
As demais regulamentações e conceitos finais, tais como provas finais, recursos, etc., serão obedecidos conforme definição e normatização da
UEFS.
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

1. Introdução às Ciências Biológicas
a) Os métodos das Ciências Biológicas
b) Biologia como ciência observacional, experimental e teórica
     . Formulação de hipóteses
     . Delineamento de pesquisa qualitativa e quantitativa em Biologia
c) Levantamento bibliográfico em Biologia
d) A Lógica Molecular dos Seres Vivos: características fundamentais dos sistemas vivos, princípios básicos de termodinâmica, entropia, compostos
“ricos em energia”.
2. Diversidade dos seres vivos, composição e estrutura celular
a) Biodiversidade gênica, organismal e celular
b) Organelas, fluxo de material através de membranas celulares
c) Água e sais minerais como compostos de interesse biológico
  - equilíbrio ácido-base
  - sistemas tamponantes
d) Estruturas químicas, propriedades físico-químicas e funções de moléculas de interesse biológico
  - carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas e ácidos nucléicos.
e) Bioenergética e métodos de estudo do metabolismo: visão geral sobre metabolismo celular (anabolismo e catabolismo). Controle do fluxo
metabólico a nível celular.
03. Metabolismo de ácidos nucléicos
 a) o dogma central atualizado
 b) características dos ácidos nucléicos
 c) técnicas básicas de manipulação de ácidos nucléicos.
 d) estrutura da cromatina
 e) replicação do DNA em procariotos e eucariotos
 f) transcrição do DNA
 g) biossíntese de proteínas: tradução
 h) integração metabólica
04. Regulação da expressão gênica
05.  Ciclo Celular
  a) diferenciação celular
  b) estudo morfofisiológico dos tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso.
06.  Princípios de embriologia e citogenética humanas
07. Formação, crescimento e desenvolvimento humano e a influência do exercício.
08. Genética molecular humana
  a) organização e mapeamento do genoma humano
  b) Organização e distribuição dos genes humanos.
  c) genética das imunoglobulinas
  d) câncer
  e) envelhecimento
   f) genética e comportamento
   g) genes e capacidade física
   h) genética e Sociedade
11. Ação de agentes físicos, químicos e biológicos sobre a célula
   a) introdução à patologia: conceitos gerais sobre lesão celular
   b) efeitos da radiação ionizantes ao nível molecular, celular, orgãos
      - utilização pacifica das radiações ionizantes e radioproteção
   c) anabolizantes, medicamentos e formas farmacêuticas: vias de administração, absorção, distribuição, metabolismo e eliminação de drogas.
   d) Organizações acelulares infecciosas e a saúde humana
      - Vírus, viródes e prions (taxonomia, características, replicação, transformação/infecção celular)
12. Evolução humana
    a) noções gerais e conceitos sobre evolução e teorias evolutivas
    b) parentesco do Homo sapiens com outros primatas
    c) fatores ambientais e genéticos envolvidos na evolução humana
    d) registro de fósseis de hominídeos
    e) o homem moderno: origem, dispersão e entrada nas Américas
     f) adaptações evolutivas da espécie humana
13. Adaptação biológicas humanas ao ambiente
     a) etnografia
     b) diversidade cultural
14. Saúde Humana
15. Introdução à Bioética
    a) Bioética e pluralismo moral e cultural
    b) Defesa e direito à vida: princípio da sacralidade da vida e o princípio da qualidade de vida
    c) Origem e evolução da Bioética (Filosofia e Ética aplicadas)
    d) Bioética como disciplina acadêmica, como “saber completo” e como movimento cultural
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    d) Bioética como disciplina acadêmica, como “saber completo” e como movimento cultural
    e) Bioética, cidadania e saúde coletiva
    f) o compromisso social da ciência; projeto de pesquisa e retorno social
     g) Resolução 466/12 e 510/16; projeto de pesquisa e TCLE e TALE
    h) Questões e dilemas bioéticos contemporâneos relacionadas com a vida e o viver, com a morte e o morrer.
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ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula 4ª ed. Porto Alegre, Editora Artes Médicas, 2004.
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Cooper, G.M. A Célula: uma abordagem molecular, Editora ARTMED, Porto
Alegre, 2001, 712 p
DE ROBERTIS, E. M. F, HIB, J. Bases da Biologia Celular e Molecular. 3ª edição, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001
FUTUYMA, D. G. Biologia Evolutiva, Ribeirão Preto, SP, Sociedade Brasileira de Genética, FUNPEC, 2002.
LEWIN, B. Genes VII. Porto Alegre, Editora Artes Médicas, 2001.
LEHNINGER, A. L., NELSON, A. L., COX, M. M. Princípios de Bioquímica, 3ª Edição 2003.
OSÖRIO, Maria Regina B. & ROBISON, Wanyce Miriam. Genética Humana. 2ª ed. Editora Artmed. Porto Alegre. 459p. 2001.
PURVES, W.K et al. Vida: a ciência da biologia. 6ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2002.
STRACHAN,T. & READ, A. P. Genética Molecular Humana. 2ª ed. Editora Artmed. São Paulo. 2002.
STRYER, L. Bioquímica. Guanabara – 5ª . Edição, 2004.
WILMORE JH; COSTILL DL. Fisiologia do esporte e do exercício. 2ª Ed. Editora Manole LTDA. SP e RJ, 2001
ZAHA, A. et al. Biologia Molecular Básica. 3ª ed. Porto Alegre, Editora Mercado Aberto, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula 6ª ed. Porto Alegre, Editora Artes Médicas, 2014.
Cooper, G.M. A Célula: uma abordagem molecular, Editora ARTMED, Porto
Alegre, 2015
STRYER, L. Bioquímica. Guanabara – 7ª . Edição, 2012
McCardle. Fisiologia do  exercício. 8ª Ed. Artmed, 2016
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