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V.JUSTIFICATIVA
O estudo dos fundamentosteóricosacerca das biomoléculase do metabolimose suas aplicaçõesem

processos de geração e conversão de energia é de grande relevância para a formação académica e
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Vl:EMENTA
Introdução à Bioquímica. Química e funções biológicas de aminoácidos, proteínas,, enzimas, carboidratos,
llpídeos, nucleotídeos, ácidos nucleicos e vitaminas. Princípios de bioenergética. Metabolismo de
carbóidràtõs. iibídéos é aMinoáóidós:

Vi!:Q8JETIVQ$
Objetivo Geral:
Estudar os pressupostos teóricos acerca das biomoleculàs.do metabolismoe suas aplicações em
processos de geração e conversão de energia. com vistas a contribuirpara o processo de formação
acadêmica e profissional dos egressos do curso de graduação em Engenharia de Energia.

Obietivos Específicos:
. Estudar os pressupostos teóricos básicos da química e funcoes biológicasdas biomoleculas e do
Métàbóiiéüo
. Compreender as principais aplicações das biomoleculas e seu metabolismo em processos de geração
e conversão de energias

. Salientar a importância dos conteúdos propostos na formação do eqresso em Engenharia de Energia.

VIII.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à Bioquímica: objeto de estudo da Bioquímica e sua importância na formação em
Engenharia de Energia.
2. Química e importânciabiológica dos aminoácidos. proteínas, enzimas, carboidratos, lipídeos.
nucleotídeos. ácidos nucleicos e vitaminas.
3. Bioenergéticae visão geral do metabolismo.
4. Metabolismo de carboidratos.
5. Metabolismode lipídeos.
6. Metabolismo de aminoácidos.
7. Fotossíntese
''T

-'

8. Integração e regulaçãodo metabolismo

9: ei

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOÇVIMB:NIQ PQ BÇ?ÇB4MA

;;

O processo de ensino/aprendizagem dar-se-á através da seguinte metodologia:
. Aulas teóricas com utilização de quadro, retroprojetor e multimedia

. Roteiros de estudo

Trabalho em grupo na forma de apresentacao de artigo científico

Observação: O professor estará disponívelpara atendimentoem sua sala nos seguintehorário: Quartafeira das 14:00 às 16:00 h

X METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
A verificação do rendimentoescolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos. os
quais deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades
correspondentes a cada disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a
75% das mesmas
e
A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0 (seis). ( Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997).
O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 e 5,5
terá direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes no
art.70,$ 2'. A nota será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações
parciais (MF) e a nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).
+

+

MF + REC
2

e

Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será
atribuída nota 0 (zero). (Art. 70, $ 4' da Res. no 17/CUn/1997)

e

A avaliação do desempenho de cada aluno dar-se-á através dos seguintes instrumentos

Provas individuais,sem consulta e com peso de 10 pontoscom.conteúdos assim previstos
Prova l
Prova 2

Item 1, 2 e 3 do conteúdoprogramático
Item 4, 5, 6, 7 e 8 do conteúdo programático

- Apresentação em grupo de artigo científico.com peso de 10 pontos, referente ab item 9 do conteúdo
programático

A média final será assim calculada

Média final = Prova 1+ Prova 2 + Aoresentação de artigo
3

e Avaliação de recuperação

A avaliação de recuperação (REC).abrangerá todo o. conteúdo da disciplina e será realizada.na última
semana do semestre letivo. conforme calendário e cronograma a seguir.

Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. n' 17/CUn/97
O aluno, que por motivode força maior e plenamentejustificado, deixar de realizar atividades
avaliativas previstas no plano de ensino, deverá fazer o pedido à Chefia do Departamento de Energia
e Sustentabilidade (EES), dentro do .prazo de 3 (três) dias úteis, apresentando documentação
comprobatória. O pedido de Nova Avaliação deve ser formalizado na Secretaria Integrada de
Departamentos (SID
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Introdução à Bioquímica: objeto de estudo da Bioquímica e sua
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