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 U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  D A  
B A H I A  
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA  
SECRETARIA GERAL DOS CURSOS  

 

 

PROGRAMA DE 
COMPONENTES 
CURRICULARES  

 

 

COMPONENTE CURRICULAR  
   

CÓDIGO  NOME  

BIO 010  BIOLOGIA CELULAR 

 

CARGA HORÁRIA  MÓDULO  
SEMESTRE VIGENTE 

T P E TOTAL  T P E  

34 34 - 68  20 20 -   

 

EMENTA 

 

Organizações supra-moleculares: vírus, viróides e príons. Composição química e organização molecular da célula. Células 
procarióticas e eucarióticas. Métodos de estudo da célula. Intercâmbio entre a célula e o meio. Motilidade e forma celular. Sistema de 
endomembranas. Bioenergética. O núcleo interfásico. A informação celular e sua transmissão. 
 

OBJETIVOS 

 

1.  Anal isar  a condição v i ta l  como uma propr iedade emergente ,  reconhecendo as bases moleculares da v ida 
e sua lógica molecular .  

2.  Reconhecer a célu la como unidade morfo f is io lógica da v ida,  numa perspect iva evolut iva.  

3.  Anal isar  as formas fundamentais  de organização celu lar ,  d i ferenciando a organização eucar iót ica da 
procar iót ica em seus  aspectos estrutura is  e func ionais .  

4.  Ident i f icar  os pr inc ipais  métodos de estudo da célu la,  reconhecendo os avanços tecnológicos que 
permi tem a  e luc idação dos processos básicos da f is io logia celu lar .  

5.  Reconhecer a célu la como um s is tema aberto que efe tua t rocas com o meio através  das  múl t ip las  
at iv idades das  b iomembranas.  

6.  Anal isar  a impor tância b io lógica e o  s igni f icado evolut ivo dos e lementos  do c i toesqueleto.  

7.  Relac ionar a compart imentação celu lar  própr ia das célu las eucar iót icas ao aumento da ef ic iênc ia  
metaból ica nos  s is temas v ivos, ident i f icando processos de síntese e d is t r ibuição das proteínas.  

8.  Anal isar  os processos  de obtenção de energia em seus aspectos evolut ivos  e es trutura is ,  
re lac ionando -os às organelas celu lares cor respondentes.  

9.  Anal isar  os processos de repl icação,  t rans cr ição e t radução da informação genét ica,  ident i f i cando as  
organelas,  os s is temas enzimát icos e os  compar t imentos celu la res envolv idos.  

Ident i f icar  fo rmas infecc iosas acelu lares  (v í rus,  v i ró ides e pr íons) e suas re lações com as célu las .  
 

METODOLOGIA 

 

O conteúdo programático da disciplina será apresentado aos estudantes através de roteiros de estudo  e suas respectivas exposições 
participadas, aulas práticas em laboratório e seminários temáticos, sendo dividido em três unidades. Ao final de cada unidade, será 
realizada uma prova com questões abertas, o que comporá o sistema de avaliação da disciplina, que compreende ainda participação 
em seminário, freqüência e participação das discussões em classe. 
 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

A química da vida. Propriedades emergentes e condição vital. 

Diversidade na estrutura celular. 
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As membranas biológicas: a bicamada lipídica, proteínas , carboidratos. Transporte e excitabilidade. Componentes 

extramembranosos da superfície celular. Observação da permeabilidade da membrana plasmática em levedos. 

Forma e movimentos celulares: o citoesqueleto em células eucarióticas. Proteínas de sustentação em bactérias. Microtúbulos e 

organelas microtubulares. Os microfilamentos de actina em células musculares e não musculares. Os filamentos intermediários. 

A compartimentalização das células eucarióticas: importância e tráfego de vesículas nas vias secretoras e endocíticas. Síntese, 

seleção e endereçamento de proteínas. 

A energia nos sistemas vivos. Fermentação, respiração aeróbica e fotossíntese. As organelas transdutoras de energia – mitocôndrias 

e cloroplastos - aspectos estruturais, funcionais e evolutivos. Evidências experimentais de fermentação em levedos. Separação de 

pigmentos fotossintéticos em Elodea. 

O DNA e sua disposição em células procarióticas e eucarióticas.O ciclo de compactação da cromatina em eucariotos. Extração de 

DNA de cebola. Aspectos citológicos do material genético em células eucarióticas. 

Mecanismos genéticos básicos: síntese de RNA e seu processamento e síntese de uma cadeia polipeptídica e tipos de 

processamento. Replicação do DNA: modelo em procariotos; características do  processo em células eucarióticas. 

O ciclo de divisão celular: estratégia geral, controle e mecânica do processo em eucariotos. Morte celular programada: apoptose. 
Meiose: estratégia geral, importância evolutiva e significado genético. Mitose em meristema de raiz de cebola. Organizações 
supramoleculares não celulares e sua dependência da  célula: vírus, viróides e prions. 
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Assinatura e Carimbo do Coordenador Acadêmico 
Programa aprovado em reunião plenária do dia ____/____/____ 

  

 

 
 


