
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

COLEGIADO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA  

PLANO DE ENSINO PARA ATIVIDADE ACADÊMICA REMOTA EMERGENCIAL (AARE) 
 

Página 1 de 14 

1. IDENTIFICAÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR:  Biologia Celular 

UNIDADE OFERTANTE: ICBIM 

CÓDIGO: GBT004 PERÍODO: 1 TURMA: U1 

TIPO DO COMPONENTE (marque uma opção) NATUREZA DO COMPONENTE (marque uma opção) 

_X____ Disciplina 

_____ Atividade Acadêmica Complementar 

_____ Atividades Curriculares de Extensão 

__X___. Obrigatória 

_____ Optativa 

CARGA HORÁRIA DA AARE 

ATIVIDADE SÍNCRONA ATIVIDADE ASSÍNCRONA AARE 

TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

30 12 15 3 45 15 60 

PROFESSOR(A): Daniele Lisboa Ribeiro ANO/SEMESTRE: 2021/1 

2. EMENTA  

Introdução à Biologia Celular, organização da célula e métodos de estudo. Organização molecular da 

célula. Superfície celular. Núcleo, cromatina e cromossomas. Sistema de endomembranas. Maquinaria 

para síntese protéica e síntese de proteínas. Organelas transdutoras de energia. Ciclo celular. 

Diferenciação celular. Estrutura geral da célula animal e vegetal. Métodos de estudos de células e 

tecidos. Trocas entre a célula e o meio. Armazenamento e transmissão da informação genética. 

Formação e armazenamento de energia. Processos de Síntese na Célula. Digestão intracelular. 

Citoesqueleto e movimentos celulares. Regulação dos processos, fisiológicos celulares. Construção de 

genotecas em sistemas procariontes e eucariontes. Sistemas celulares com análise morfológicas. 

 

3. JUSTIFICATIVA  

Os conteúdos a serem ministrados nesse módulo formam a base molecular e tecidual para o 

entendimento do ser humano como um organismo, e servem de pré-requisito para que se entenda como 

as células e tecidos funcionam em condições normais e patológicas. São também a base para análises 

laboratoriais imprescindíveis para um correto diagnóstico das moléstias humanas. Tais conteúdos se 

articulam com o PPC de modo a fornecer um conhecimento que será utilizado para a compreensão de 

outras disciplinas ofertadas à sequência do curso, tais como Bioquímica, Genética e cultivo celular. 

 

4. OBJETIVOS 
Objetivos Gerais 

Adquirir noções básicas sobre as principais ferramentas atualmente empregadas no campo da 

biologia celular que sirvam de substrato para inter relacionar os conhecimentos das áreas das 

disciplinas posteriormente estudadas, como bioquímica, genética e cultura de células. 

 
Objetivos Específicos 

 Aprender as diferenças morfológicas e funcionais entre os tipos celulares 

 Analisar a composição geral das células e como suas organelas se organizam para 
determinar o exercício das suas diferentes funções. 

 Correlacionar o funcionamento de cada organela com potenciais prejuízos orgânicos e/ou 
doenças encontradas nos seres humanos 
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 Aprendizado do manuseio de microscópios e Identificação das organelas em 
eletromicrografias 

 

 

5. PROGRAMA  

Biomembranas e transporte de membranas 

Componentes  do Núcleo interfásico 

Citoesqueleto e funcionalidades 

Divisão celular: Mitose e Meiose 

Processos de síntese e secreção de macromoléculas- Reticulo endoplasmático e 

Complexo de Golgi 

Lisossomos e digestão intracelular/ Endocitose 

Mitocôndrias e geração de energia 

Matriz Extracelular  

Diferenciação celular e células-tronco 

Morte celular 
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6. METODOLOGIA  

6.1 Atividades Síncronas 

a) Teóricas 

As aulas teóricas síncronas serão realizadas de forma 100% remota por webconferência, utilizando-se como plataforma Microsoft Teams. Nessas 

encontros síncronos serão realizadas exposição resumida dos temas mais relevantes e atividades para a consolidação do conteúdo teórico 

disponibilizado previamente em vídeo-aulas. Tais atividades compreenderão discussão dos temas baseado em problemas biológicos/casos patológicos; 

construção de mapas mentais, jogo de Quizz. Essas metodologias ativas de aprendizado terão objetivo de auxiliar na construção do conhecimento do 

aluno de forma participativa e interativa, com a total mediação do professor. As atividades síncronas acontecerão semanalmente, às sextas-feiras das 

08:00-09:40 hrs e os alunos terão possibilidade de tirar suas dúvidas durante os encontros e também a qualquer momento pelo canal fórum de dúvidas 

no curso do Moodle.  

 
Data 

(DD/MM/AAAA) 
Início 

(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Carga horária Número e nome da atividade Técnica de ensino ou descrição da atividade
 

29/11 08:00 09:40 2 1-Apresentação da  disciplina e introdução 

sobre células 
Aula teórica expositiva (Microsoft TEAMS) 

06/12 08:00 09:40 2 2- Consolidação do conhecimento sobre 

Biomembranas e discussão de problemas 
Aula teórica expositiva  e metodologia de 

aprendizado ativo (Microsoft TEAMS) 

13/12 08:00 09:40 2 3- Discussão sobre Aplicações biológicas 

sobre citoesqueleto  
Aula teórica expositiva  e metodologia ativa em 

grupo-(Microsoft TEAMS) 

20/12 08:00 09:40 2 4- Resolução de problemas sobre núcleo  Aula teórica expositiva  e metodologia de 

aprendizado ativo (Microsoft TEAMS) 

10/01 08:00 09:40 2 5- Avaliação 1 Questionário aplicado no MOODLE 

17/01 08:00 09:40 2 6- Conceitos sobre divisão celular e atividade 

em grupo 
Aula teórica expositiva  e metodologia de 

aprendizado ativo (Microsoft TEAMS e Google 

Jamboard) 
24/01 08:00 09:40 2 7- Aula síntese proteica, Retículo 

endoplasmático e discussão sobre doenças 

relacionadas 

Aula teórica expositiva  e metodologia de 

aprendizado ativo -(Microsoft TEAMS) 

31/01 08:00 09:40 2 8- Aula sobre Complexo de Golgi e Quizz Aula teórica expositiva  e metodologia de 

aprendizado ativo (Microsoft TEAMS e Kahoot) 
07/02 08:00 09:40 2 9- Aula sobre lisossomos e metodologia ativa Aula teórica expositiva  e metodologia de 
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Data 
(DD/MM/AAAA) 

Início 
(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Carga horária Número e nome da atividade Técnica de ensino ou descrição da atividade
 

sobre tipos endocitose aprendizado ativo (Microsoft TEAMS) 

14/02 08:00 09:40 2 10- Avaliação 2 Questionário aplicado no MOODLE 

21/02 08:00 09:40 2 11- Aula sobre mitocôndria e elaboração de 

mapa Mental 
Aula teórica expositiva  e metodologia de 

aprendizado ativo (Microsoft TEAMS e Mind 

Meister) 
07/03 08:00 09:40 2 12- Discussão e contextualização dos 

elementos da matriz nos diferentes tecidos 

humanos 

Aula teórica expositiva  e metodologia de 

aprendizado ativo (Microsoft TEAMS) 

14/03 08:00 09:40 2 13- Conceitos sobre Diferenciação celular e 

Quizz 
Aula teórica expositiva  e metodologia de 

aprendizado ativo (Microsoft TEAMS e Kahoot) 
21/03 08:00 09:40 2 14- Discussão sobre Aplicações científicas e 

patológicas sobre o tema 
Aula teórica expositiva  e metodologia de 

aprendizado ativo (Microsoft TEAMS) 

28/03 08:00 09:40 2 15- Avaliação 3 Questionário aplicado no MOODLE 

- - - 30 - - 

 

 

- Hospedagem dos conteúdos e comunicação síncrona com endereço web de localização dos arquivos:  

As aulas síncronas serão ministradas pela plataforma: https://teams.microsoft.com. O material teórico e prático estará disponível No MOODLE 

www.moodle.ufu.br (Curso GBT004-Biologia Celulat) e Equipe de Biologia celular do Microsoft Teams. Os alunos serão cadastrados em ambas as 

plataformas. 

 

b) Práticas  

Acontecerão de forma exclusivamente remota, durante as atividades síncronas e em alguns momentos assincronos. O estudo de organelas compreende 

quase a totalidade da carga horária prática do curso de biologia celular, sendo o estudo de imagens de microscopia eletrônica mais frequente do que o uso 

microscópio de luz. Então,  para isso serão utilizados Atlas digitais de eletromicrografias e, quando necessário, também de biologia celular/histologia. O 

Atlas digital desenvolvido pela Universidade de Minessota disponibiliza acesso aos cortes histológicos humanos digitalizados em scanner microscópico 

de alta resolução (http://www.histologyguide.com/slidebox/01-introduction.html). Assim, as imagens microscópicas podem ser acessadas online, desde a 

menor até a maior ampliação de forma interativa, podendo ser ampliada qualquer posição do corte histológico que o usuário desejar. Durante as aulas 

práticas síncronas, os alunos terão a exposição do professor sobre estruturas celulares observadas no Atlas interativo digital e figuras de 
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eletromicrografias, de forma que ele aprenda a estrutura, compreenda o uso da ferramenta interativa de visualização microscópica e também possa fazer 

esse exercício de análise histológica no momento assíncrono para fixar o conteúdo.  

 
Data 

(DD/MM/AAAA) 
Início 

(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Carga 

horária 

Número e nome da 

atividade 

Descrição
1 

Recursos
2 

13/12 10:00 11:30 2 1-Aula prática sobre 

citoesqueleto 

Visualização de cílios e flagelos em 

tecidos humanos ; Visualização de 

eletromicrografias 

Uso de Atlas Digital e Banco de imagens 

de eletromicrografias do DBHEM-UFU 

20/12 10:00 10:50 1 2-Aula prática sobre 

Núcleo 

Visualização de núcleos em microscopia; 

Visualização dos elementos nucleares em 

eletromicrografias 

Uso de Atlas Digital e Banco de imagens 

de eletromicrografias do DBHEM-UFU 

17/01 10:00 10:50 1 3-  Aula prática sobre 

mitose 

Visualização de imagens microscópicas 

das diferentes fases da mitose 

Uso de Atlas Digital 

24/01 10:00 11:30 2 4- Aula prática de Retículo Visualização de imagens microscópicas 

de neurônio. Visualização dos tipos de 

retículo endoplasmático em 

eletromicrografias 

Uso de Atlas Digital . Banco de imagens 

de eletromicrografias do DBHEM-UFU 

31/01 10:00 11:30 2 5- Aula prática de Golgi Visualização de imagens microscópicas 

de célula epitelial de epidídimo. 

Visualização do Complexo de Golgi em 

eletromicrografias 

Uso de Atlas Digital. Banco de imagens de 

eletromicrografias do DBHEM-UFU 

07/02 10:00 10:50 1 6- Aula prática sobre 

lisossomos  

Visualização do lisossomo em 

eletromicrografias - 

Banco de imagens de eletromicrografias 

do DBHEM-UFU 

21/02 10:00 10:50 1 7- Aula prática sobre 

mitocôndria  

Visualização do lisossomo em 

eletromicrografias  

Banco de imagens de eletromicrografias 

do DBHEM-UFU 

07/03 10:00 11:30 2 8- Aula prática de matriz 

extracelular 

Visualização de imagens microscópicas 

de tecido conjuntivo denso e artéria 

elástica. 

Uso de Atlas Digital. 

- - - 12 - - 
(1) Descrição detalhada de como será realizada a Atividade prática. 

(2) Descrição detalhada dos recursos que os discentes deverão dispor para realizar a Atividade prática 

 

- Hospedagem dos conteúdos e comunicação síncrona com endereço web de localização dos arquivos:  
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O material para aulas práticas estará disponível nas plataformas: www.moodle.ufu.br;  http://www.histologyguide.com/slidebox/01-introduction.html.  

 

6.2 Atividades Assíncronas 

a) Teóricas 

As atividades assíncronas serão representadas por vídeo-aulas de cada tema proposto no programa. Tais aulas que serão gravadas pelo professor e 

disponibilizadas pelo Youtube para acesso dos alunos no horário das 10:00- 11:30 ou no momento que lhe for mais oportuno. Os links para visualização 

dos vídeos do youtube estarão disponíveis através da plataforma MOODLE (curso GBT004 Biologia Celular). Além disso, contarão como atividades 

assíncronas a participação dos alunos em tarefas como questionários, Quizz e fórum de discussões, todos disponibilizados no MOODLE.  

 

 
Número e nome da 

atividade
1 

Descrição da 

atividade
2 

Formato da 

atividade
3 

Valor da atividade
4 

Carga horária Data da entrega
5 

1- Vídeo-aula de 

Biomembranas 

Assistir à vídeo-

aula teórica 

gravada pela 

professora 

 Moodle/URL Sem valor 2 06/12 

2- Vídeo-aula de 

citoesqueleto 

Assistir à vídeo-

aula teórica 

gravada pela 

professora 

Moodle/URL Sem valor 2 13/12 

3- Vídeo-aula de 

núcleo 

Assistir à vídeo-

aula teórica 

gravada pela 

professora 

 Moodle/ URL Sem valor 1 20/12 

4- Vídeo-aula de 

divisão celular 

Assistir à vídeo-

aula teórica 

gravada pela 

professora 

Moodle/URL Sem valor 2 17/01 

5- Vídeo-aula da 

via biossintética-

secretora da célula 

Assistir à vídeo-

aula teórica 

gravada pela 

professora 

Moodle/URL Sem valor 2 24/01 a 31/01 

6- Vídeo-aula da Assistir à vídeo- Moodle/URL Sem valor 1 07/02 
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Número e nome da 

atividade
1 

Descrição da 

atividade
2 

Formato da 

atividade
3 

Valor da atividade
4 

Carga horária Data da entrega
5 

lisossomos aula teórica 

gravada pela 

professora 

7- Vídeo-aula da 

mitocôndrias 

Assistir à vídeo-

aula teórica 

gravada pela 

professora 

Moodle/URL Sem valor 1 21/02 

8- Vídeo-aula da 

Matriz extracelular 

Assistir à vídeo-

aula teórica 

gravada pela 

professora 

Moodle/URL Sem valor 2 07/03 

9- Vídeo-aula de 

diferenciação 

celular e vídeos 

didáticos sobre 

células tronco 

Assistir à vídeo-

aula teórica 

gravada pela 

professora e de 

Universidades 

Moodle/URL Sem valor 1 14/03 

10- Vídeo-aula de 

morte celular e 

vídeos didáticos 

sobre os tipos de 

morte 

Assistir à vídeo-

aula teórica 

gravada pela 

professora e de 

Universidades 

Moodle/URL Sem valor 1 21/03 

- - - - 15 - 
(1) Número e nome da atividade: exemplo, Atividade 1 - Produção de uma resenha; Atividade 2 - Fórum de Discussão sobre Meio Ambiente. 

(2) Descrição da atividade: explicar em detalhe o que deverá ser feito na atividade, qual material deverá ser consultado (texto, vídeo, imagem, charge, etc), qual objetivo da atividade, dentre outros. 

(3) Formato da atividade: explicar como deverá ser realizada e enviada a atividade (dentro das normas da ABNT, em arquivo .doc, .pdf, Excel etc.). 

(4) Valor da atividade: qual a valoração, o que será considerado na avaliação; como ela será contabilizada para registro da frequência do estudante na disciplina. 

(5) Data de entrega: quando deverá ser entregue/enviada. 

 

- Hospedagem dos conteúdos e comunicação assíncrona com endereço web de localização dos arquivos:  

O material teórico para as atividades assíncronas estará disponível nas plataformas: www.moodle.ufu.br. Também textos, artigos, páginas contendo os 

assuntos estarão disponíveis nas plataformas já citadas.  
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b) Práticas 

 
Número e nome 

da atividade
1 

Descrição da 

atividade
2 

Recursos
3 

Formato da 

atividade
4 

Valor da 

atividade
5 

Carga horária Data da entrega
6 

1- Aprendendo 

sobre o 

microscópio 

O aluno poderá 

aprender sobre 

as partes do 

microscópio, 

bem como 

simular o seu 

manuseio de 

forma online e 

interativa 

Moodle/URL Digital Sem valor 1 Até 06/12 

2- Forum sobre 

as aulas práticas 

O aluno terá a 

oportunidade de 

debater os 

conceitos de 

aula prática em 

forums 

disponibilizado 

pelo professor 

Moodle/ Forum Digital Sem valor 2 Ao longo do semestre 

       

       

       

       

       

       

- -  - - 3 - 
(1) Número e nome da atividade: exemplo, Atividade 1 - Produção de uma resenha; Atividade 2 - Fórum de Discussão sobre Meio Ambiente. 

(2) Descrição da atividade: explicar em detalhe o que deverá ser feito na atividade, qual material deverá ser consultado (texto, vídeo, imagem, charge, etc), qual objetivo da atividade, dentre outros. 

(3) Descrição detalhada dos recursos que os discentes deverão dispor para realizar a Atividade prática 

(4) Formato da atividade: explicar como deverá ser realizada e enviada a atividade (dentro das normas da ABNT, em arquivo .doc, .pdf, Excel etc.). 

(5) Valor da atividade: qual a valoração, o que será considerado na avaliação; como ela será contabilizada para registro da frequência do estudante na disciplina. 

(6) Data de entrega: quando deverá ser entregue/enviada. 
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- Hospedagem dos conteúdos e comunicação assíncrona com endereço web de localização dos arquivos:  

O conteúdo para as atividades práticas assíncronas estará disponível nas plataformas: www.moodle.ufu.br. (Curso GBT004- Biologia Celular). No curso 

do Moodle estará disponível a URL para acesso ao aplicativo microscópio virtual (http://www.ncbionetwork.org/iet/microscope/)
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7. AVALIAÇÃO  

7.1 Assiduidade Discente: 
A assiduidade dos alunos nas aulas síncronas será apurada mediante lista de presença disponível para as reuniões do Microsoft Teams. O aluno que se ausentar da 
aula por motivo de saúde ou problemas de conexão poderá justificar sua ausência por email. Para as atividades assíncronas será usado a ferramenta de relatório geral 
do Moodle para acompanhamento das atividades. 

 

7.2 Aproveitamento Discente: 

 
Data 

(DD/MM/AAAA

) 

Início 
(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Número e nome da 

atividade avaliativa 

Instrumento avaliativo ou 

descrição da atividade 

Pontuação Instrução para 

realização 

Forma de 

envio 

TDIC
1,2

 

06/12 08:00 09:40 1- Biomembranas Contextualização dos 

conceitos de 

biomembranas baseado 

em problemas  

3,5 Trabalho em 

grupo para 

discussão dos 

temas 

digital TEAMS 

13/12 08:00 09:40 2- Citoesqueleto Discussão sobre 

Aplicações biológicas 

sobre citoesqueleto - 

trabalho em grupo 

4,0 Trabalho em 

grupo para 

discussão dos 

temas 

oral TEAMS 

20/12 08:00 09:40 3- Núcleo Discussão sobre o 

funcionamento nuclear-  

trabalho em grupo 

3,5 Trabalho em 

grupo para 

discussão dos 

temas 

digital TEAMS 

10/01 08:00 09:40 4- Avaliação 1 Questionário  20 Avaliação com 

questões 

fechadas, 

individual, a ser 

realizado no 

MOODLE no 

horário da aula 

Digital www.moodle.ufu.br 

17/01 08:00 09:40 5- Divisão celular Esquematizando as fases 

da divisão celular e 

4,0 Trabalho em 

grupo usando 

Digital Link para o 

Jamboard fornecido 
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Data 
(DD/MM/AAAA

) 

Início 
(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Número e nome da 

atividade avaliativa 

Instrumento avaliativo ou 

descrição da atividade 

Pontuação Instrução para 

realização 

Forma de 

envio 

TDIC
1,2

 

ploidias Jamboard 

(Google) para 

realização de 

desenhos 

pela professora no 

momento da aula 

no Teams 

24/01 08:00 09:40 6- Ribossomos e 

Retículo 

endoplasmático 

Discussão sobre doenças 

relacionadas à síntese 

proteica e retículo 

endoplasmático 

3,5 Trabalho em 

grupo para 

discussão dos 

temas 

Digital TEAMS 

31/01 08:00 09:40 7- Complexo de 

Golgi e secreção 

celular 

Quizz sobre a organela 3,5 Resolução de 

Quizz no Kahoot, 

de forma 

individual 

Digital Código para o 

Kahoot fornecido 

pela professora no 

momento da aula 

no Teams 

07/02 08:00 09:40 8- Lisossomos Discussão: Endocitose e 

as patologias 

3,5 Trabalho em 

grupo para 

discussão dos 

temas 

oral TEAMS 

14/02 08:00 09:40 9-Avaliação 2 Questionário- Moodle 20 Avaliação com 

questões 

fechadas, 

individual, a ser 

realizado no 

MOODLE no 

horário da aula 

Digital www.moodle.ufu.br 

21/02 08:00 09:40 10- Mitocôndria Elaboração de mapa 

mental 

4,0 Trabalho em 

grupo para a 

Construção de 

Mapa mental 

Digital Link para o mind 

meister será 

fornecido pela 

professora no 

momento da aula 

no Teams. 
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Data 
(DD/MM/AAAA

) 

Início 
(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Número e nome da 

atividade avaliativa 

Instrumento avaliativo ou 

descrição da atividade 

Pontuação Instrução para 

realização 

Forma de 

envio 

TDIC
1,2

 

07/03 08:00 09:40 11- Matriz 

extracelular 

Contextualização dos 

elementos da matriz nos 

diferentes tecidos 

humanos- discussão em 

grupo 

3,5 Trabalho em 

grupo para 

discussão dos 

temas 

oral TEAMS 

14/03 08:00 09:40 12- Diferenciação 

celular 

Quizz no Kahoot 3,5 Resolução de 

Quizz no Kahoot, 

de forma 

individual 

Digital Código para o 

Kahoot fornecido 

pela professora no 

momento da aula 

no Teams 

21/03 08:00 09:40 13- Morte celular Discussão sobre 

Aplicações científicas e 

patológicas da morte 

celular 

3,5 Trabalho em 

grupo para 

discussão dos 

temas 

digital TEAMS 

28/03 08:00 09:40 14- Avaliação 3 Questionário- Moodle 20 Avaliação com 

questões 

fechadas, 

individual, a ser 

realizado no 

MOODLE no 

horário da aula 

Digital www.moodle.ufu.br 

(1) Centro de Tecnologia da Informação (CTI) ratifica que as Soluções Institucionais para Ferramentas de Colaboração e Cooperação são o Microsof Teams e o MConf RNP.  

(2) TDIC: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.  
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Complementar 
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ed. Porto Alegre: ArtMed, 2010. 1268p. Disponível versão em inglês em: 
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 Karp, G. Biologia celular e molecular: conceitos e experimentos. 3ª Ed. Barueri: Manole. 2005. 786p. 
 

Material didático alternativo (AARE): 
 
- Disponibilização pelo docente de pdfs de capítulos dos livros e vídeos científicos, através da plataforma 
Moodle 
-Vídeo aulas gravadas e disponibilizadas pelo docente através do MOODLE 
- Artigos e revisões científicas sobre biologia celular: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30958602/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20110992/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30883195/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22507271/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10806083/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22751155/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26433683/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31435807/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19317650/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17637737/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22424226/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25415508/ 

 

- Atlas digital de biologia celular e histologia da Universidade de Minessota. Disponível em: 

http://www.histologyguide.com/slidebox/01-introduction.html 
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