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EMENTA
Estudo dos constituintes e processos celulares sob os pontos de vista estrutural, ultra-estrutural, molecular e
fisiológico.

CONTEÚDO
AULAS TEÓRICAS:
-	Visão geral da célula. Comparação entre célula procarionte e eucarionte. É uma discussão rápida que tem o
objetivo de utilizar o conhecimento prévio do aluno para relembrar alguns conceitos básicos e discutir o foco da
disciplina que está iniciando;
-	Métodos de estudo da célula: Microscopia ótica; microscopia eletrônica; cultura de células; fracionamento
celular e cromatografia. O objetivo é discutir os princípios básicos destes métodos, comumente utilizados em
estudos de biologia celular e que recorrentemente aparecem em livros texto;
-	Membrana plasmática: Composição e organização; glicocálice; diferenciações; mecanismos de transporte.
Neste tópico é estabelecida a relação entre a composição da membrana plasmática e a sua organização e o
funcionamento das células e de organismos pluricelulares;
-	Processos de sinalização celular. É abordado o processo de comunicação entre células por intermédio de
receptores de membrana e intracelulares e a importância desta comunicação para manter a homeostase celular
e do organismo;
-	Citoesqueleto: Microtúbulos; Filamentos de actina; Filamentos intermediários. É discutida a importância do
citoesqueleto na determinação da forma celular, transporte e distribuição de componentes intracelulares,
transporte de componentes extracelulares e o movimento celular;
-	Transcrição e tradução. São discutidos os princípios da síntese de RNAs e proteínas;
-	O retículo endoplasmático rugoso e a síntese de proteínas. É discutido o processo de síntese de proteínas no
retículo endoplasmático e a importância deste na síntese e secreção de hormônios e distribuição intracelular de
proteínas;
-	Retículo endoplasmático liso. É discutido o papel do retículo endoplasmático liso na síntese de lipídios e
hormônios derivados destes, no acúmulo de cálcio e na desintoxicação;
-	Aparelho de Golgi: Organização e funções. É discutida a composição, organização, funcionamento e papel do
aparelho de Golgi;
-	Relação entre o retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso e o aparelho de Golgi nos
processos de síntese e secreção celular. É discutida a relação funcional entre as três organelas com as vias de
secreção celular.
-	Endocitose. É discutido o processo de endocitose e a importância deste nos processos de digestão celular,
manutenção do tamanho das células, defesa, sinalização entre células e transporte (transcitose);
-	Digestão celular. Lisossomos. É discutido o papel da digestão celular nos processos de renovação de
componentes intracelulares, defesa e modificação de tecidos, entre outros;
-	Peroxissomos. É discutida a ação dos peroxissomos nos processos de degradação de compostos tóxicos;
-	Mitocôndrias: Composição, organização e funcionamento. Fosforilação oxidativa. É discutida a
compartimentalização do ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, a teoria quimio-osmótica de produção de
ATP, o papel do oxigênio, a produção de calor e fatores que afetam o processo;
-	Núcleo interfásico: envoltório nuclear; cromatina; nucléolo e o nucleoplasma. É discutido o processo de
transporte através dos poros nucleares, a composição e organização da cromatina e os seus diferentes graus de
condensação durante o ciclo celular, a organização e papel do nucléolo e outros componentes nucleares;
-	Ciclo Celular. Mitose e Meiose. Morte celular (Apoptose e necrose). São discutidas as fases do ciclo celular,
sua regulação e relação com o desenvolvimento de tumores. São discutidos e comparados os processos de
divisão celular. É discutido o processo de morte celular programada e a sua importância.
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