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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIE NCIAS BIOLO GICAS 

PROGRAMA DE PO S-GRADUAÇA O EM ENSINO DE BIOLOGIA – PROFBIO 

 

Plano de Ensino – 2020.2 – em caráter excepcional # 

I - Identificação da disciplina: 

Código/Nome: MEB310004 - Da Construça o do Conhecimento Cientí fico ao Ensino de Biologia 2 

Carga horária: 120 horas/aula – 8 cre ditos 

Período: 01/02 a 25/04/2020 

Número de vagas: 25 

Professores responsáveis:  
Andrea Rita Marrero – andrea.marrero@ufsc.br 

Daniela Cristina de Toni - daniela.toni@ufsc.br 

Manuella Kaster - manuella.kaster@ufsc.br 

Maria Risoleta Freire Marque - risoleta.marques@ufsc.br 

Machado da Silva - norma.machado@ufsc.br 

Yara Costa Netto Muniz (Coordenadora)– yara.muniz@ufsc.br 

 

Horário e local de atendimento: sa bado no momento da atividade sí ncrona 

 

II - Ementa:  

Abordagem problematizadora. Conceitos e aplicaço es. Composiça o quí mica dos seres vivos. A gua e biomole culas. 

Membranas biolo gicas: componentes e funço es. Bases gene ticas da diversidade: gene tica mendeliana e molecular. 

Proteí nas e suas funço es. Relaça o estrutura e funça o nas proteí nas. Enzimas. Fermentaça o e respiraça o celular. 

Fotossí ntese. 

III - Metodologia de ensino:  

O conteu do sera  ministrado atrave s de atividades assíncronas na plataforma Moodle/UFSC. Como se trata de um 

curso em Rede Nacional as atividades obrigato rias de cada disciplina sa o comuns a  rede, como estudos dirigidos, 

ana lise de artigos, ví deos e de capí tulos de livros. O(A) professor(a) responsa vel podera  combinar o modelo o o 

hora rio da atividade síncrona (fo rum on line, webconferencia) com os mestrandos, que ocorrera o no sa bado 

(hora rio da aula presencial fora deste perí odo excepcional) em plataforma a ser escolhida e avisada previamente 

para os mestrandos. Como a participaça o na atividade sí ncrona e  avaliada, caso algum mestrando tenha algum 

problema de te cnico que o impeça de participar da atividade sí ncrona, sera  possibilitado a este mestrando fazer 

alguma atividade substitutiva assí ncrona. 
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IV - Avaliação: 

As me dias das notas das atividades assí ncronas disponí veis na Plataforma MOODLE para serem realizadas de 

segunda a sexta valera o 70% da nota de cada mo dulo. A presença na atividade sí ncrona a ser realizada no sa bado em 

valera  30% da nota de cada mo dulo. A soma das me dias das notas dos mo dulos valera  80% da nota final e a atividade 

de aplicaça o em sala de aula valera  20% da nota final da disciplina. 

 

 

 

V - Cronograma 

 

PERÍODO TÓPICO DOCENTES/UFSC 

01/02 a 06/02 
TOPICO 1 -A quí mica da vida: composiça o quí mica dos seres vivos – 

a gua e biomole culas.  MARIA RISOLETA  

08/02 a 13/02 
TOPICO 2 Superfí cies delimitadoras: membranas e paredes biolo gicas 

– componentes e funça o. MANUELLA  

15/02 a 20/02 
TOPICO 3 Atividade celular 1: Proteí nas e suas funço es – relaça o 

estrutura x funça o nas proteí nas.  MARIA RISOLETA  

22/02 a 27/02 

TOPICO 4 Atividade celular 2: (Conversa o de Energia) 

Quimiossí ntese, fermentaça o, respiraça o e fotossí ntese e Proteí nas e 

suas funço es – relaça o estrutura x funça o nas proteí nas.  MARIA RISOLETA  

01/03 a 06/03 

TOPICO 5 Atividade celular 3: (Conversa o de Energia) 

Quimiossí ntese, fermentaça o, respiraça o e fotossí ntese e Proteí nas e 

suas funço es – relaça o estrutura x funça o nas proteí nas.  MANUELLA  

08/03 a 13/03 
TOPICO 6 Atividade celular 4: (Conversa o de Energia) 

Quimiossí ntese, fermentaça o, respiraça o e fotossí ntese.  MANUELLA  

15/03 a 20/03 
TOPICO 7 Informaça o gene tica e sua decodificaça o 1: A cidos nucleicos 

e organizaça o dos cromossomos. 

YARA MUNIZ E 

NORMA  

22/03 a 27/03 
TOPICO 8 Informaça o gene tica e sua decodificaça o 2: Complexidade 

do genoma, Transcriça o (processamento), Regulaça o e epigene tica. 

YARA MUNIZ E 

NORMA  

29/03 a 03/04 
TOPICO 9 Informaça o gene tica e sua decodificaça o 3: Bioge nse – 

traduça o de proteí nas e endereçamento celular.  

YARA MUNIZ E 

NORMA  

05/04 a 10/04 
TOPICO 10 Informaça o gene tica e sua decodificaça o 1: Bases 

gene ticas da diversidade – gene tica transmissional.  

ANDREA MARRERO 

E DANIELA  

17/04 APRESENTACAO APLICACAO SALA DE AULA - 1 COMISSA O  

25/04 APRESENTACAO APLICACAO SALA DE AULA - 2 COMISSA O 

 

 

VI - Referências Recomendadas 

ALBERTS, B; BRAY, D; HOPKIN, K; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K., WALTER, P. 

Fundamentos da BiologiaCelular - 3ª Ed., 

ARTMED, 2011, 864p BERG, J. M.; TYMOCZKO, J. L. ; STRYER, L. Bioquí mica. 7ª Ediça o. GEN (Ed. 

Guanabara Koogan), Rio de Janeiro, R.J. 2014.  

DA POIAN AT; CASTANHO MARB. Integrative Human Biochemistry. A Textbook for Medical Biochemistry. 

Springer, 2015, 457p.  

KANDEL,E. R.; SCHWARTZ, J. H.; T. M.JESSELL. Principles of Neural Science. (a partir da 4a. ediça o). 

MGraw-Hill. 
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KRASILCHIK, M. Pra tica de ensino de biologia. Edusp, 2004. LEWONTIN, R. C.; 

CARROLL, S. B.; GRIFFITHS, A. J. F.; WESSLER, S. R. Introduça o A  Gene tica - 10ª Ed. GEN (Ed. Guanabara 

Koogan), Rio de Janeiro, R.J. 2013.  

NELSON, D. L;.COX, M. M (eds). Princí pios de Bioquí mica de Lehninger. 6a. ediça o. Artmed. 2014. 

PIERCE, B.A. Gene tica – Um enfoque conceitual. GEN (Ed. Guanabara Koogan), Rio de Janeiro, R.J. 2011. 

 

Periódicos de referência: 

 The American Biology Teacher -Published by: National Association of Biology Teachers 

 Gene tica na Escola -publicada pela Sociedade Brasileira de Gene tica 

http://www.geneticanaescola.com.br/ 

 

Ale m dos livros, sera  dada e nfase a  leitura e discussa o de artigos cientí ficos fundamentais que deram 

origem aos conceitos em foco ou daqueles que abordem temas em discussa o atual na sociedade.  
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