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1. IDENTIFICAÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR: Bioquímica 2 

UNIDADE OFERTANTE: Instituto de Biotecnologia 

CÓDIGO: GBT034 PERÍODO: 4o TURMA:  

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 

45 0 0 15 45 15 60 

PROFESSOR(A): Veridiana de Melo Rodrigues Ávila ANO/SEMESTRE: 2021/1 

2. EMENTA  

Visão geral do metabolismo energético. Função do trato gastrointestinal na digestão e absorção dos alimentos; 

Metabolismo de carboidratos; Metabolismo de lipídeos; Metabolismo de aminoácidos; Integração, especialização 

e regulação do metabolismo. Metodologias ou aplicações biotecnológicas no estudo do mecanismo de ação de 

biomoléculas. 

 

3. JUSTIFICATIVA  

Os conteúdos abordados na  disciplina Bioquímica 2 permitem aos alunos o aprendizado dos conceitos 

fundamentais de Bioquímica metabólica oferecendo-se noções básicas sobre o metabolismo energético . A 

disciplina  oferece subsídios para uma compreensão mais global do metabolismo celular e tecidual, dos 

mecanismos moleculares que regem a homeostasia dos nutrientes e a ação hormonal, bem como o entendimento 

das integração metabólica em diferentes condições fisiológicas e ou patológicas. 

 

4. OBJETIVOS 

Compreender os conhecimentos fundamentais sobre os mecanismos moleculares que regem a função celular, 

tecidual e do organismo em condições fisiológicas, bem como algumas alterações patológicas decorrentes de 

algum defeito metabólico e suas implicações.  

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Conhecer os fundamentos do metabolismo celular e tecidual, as especializações metabólicas e a cooperação 

existente entre diferentes órgãos e tecidos do organismo humano, tendo em vista a compreensão das bases 

moleculares da saúde e de alguns estados patológicos, bem como a  aplicação biotecnológica. 

 

5. PROGRAMA  

1. VISÃO GERAL DO METABOLISMO ENERGÉTICO: 

1.1. Conceito,  

1.2 Oxidações biológicas  

1.3. Catabolismo, anabolismo, metabolismo intermediário, metabolismo aeróbio, metabolismo anaeróbico. 

1.4. Principais vias geradoras de energia em animais, vegetais e microorganismos. 

 

2.0 FUNÇÃO DO TRATO GASTROINTESTINAL NA DIGESTÃO E ABSORÇÃO DOS ALIMENTOS. 

2.1. Princípios gerais da digestão 

2.2 Enzimas digestivas  e zimogênios 
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2.3. Digestão e absorção de carboidratos 

2.4 Digestão e absorção de lipídeos 

2.5. Digestão e absorção de proteínas 

 

3.0 METABOLISMO DE CARBOIDRATOS:  

3.1. Glicólise,  

3.2 Catabolismo da frutose, galactose, manose e sorbitol. 

3.3. Via do fosfogliconato.  

3.4. Via do ácido urônico.  

3.5. Gliconeogênese, Glicogenólise.  

3.6. Lactogênese.  

3.7. Bases moleculares, características, diagnóstico e tratamento das principais complicações do metabolismo de 

carboidratos (diabetes mellitus, galactosemia, frutosúria essencial, intolerância à lactose).  

3.8. Intolerância ao sorbitol, glicogenoses e intoxicação aguda por etanol. 

 

4.0 METABOLISMO DE LIPÍDEOS:  

 

4.1. Transporte de lipídeos obtidos da dieta e sintetizados endogenamente.  

4.2 Mobilização das Gorduras Armazenadas e Oxidação dos ácidos graxos.   

4.3. Síntese de ácidos graxos.  

4.4 Ácidos graxos especializados: Prostaglandina e Compostos correlatos.  

4.5. Corpos cetônicos.   

4.6 Metabolismo do colesterol.   

4.7. Bases moleculares, características, diagnóstico e tratamento das principais complicações do metabolismo de 

lipídeos  

 

5.0 METABOLISMO DE AMINOÁCIDOS: 

5.1. Dinâmica geral do catabolismo de aminoácidos.  

5.2. Catabolismo dos alfa-cetoácidos. Catabolismo do grupo amino.  

5.3. A toxicidade da amônia.  

5.4. Formas de transporte de grupos amino no sangue.  

5.6. O ciclo da glicose-alanina. 

5.7. Os aminoácidos essenciais.  

5.8 Biossíntese de aminoácidos não essenciais no organismo humano.  

5.9. Metabolismo especializado dos aminoácidos (biossíntese de histamina, serotonina, melatonina, melanina, 

dopa, adrenalina e noradrenalina).  

5.10 Bases moleculares, características, diagnóstico e tratamento das principais complicações do metabolismo de 

aminoácidos (hiperuremias, hipoproteinemias, proteinúria, fenilcetonúria e alcaptonúria). 

 

6.0 INTEGRAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DO METABOLISMO:  

6.1.  Conversões metabólicas proibidas.  

6.2.  Enzimas-chave na integração do metabolismo.  

6.3. Especializações metabólicas de diferentes órgãos, tecidos e células no organismo humano. 

6.4.  Mecanismos regulatórios do metabolismo.  

6.5.  Principais sítios regulatórios e seus efetores. 

 

7.0 Metodologias ou aplicações biotecnológicas no estudo do mecanismo de ação de biomoléculas e doenças 

metabólicas.  
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6. METODOLOGIA  

6.1 Atividades Síncronas 

a) Teóricas 

As aulas teóricas serão ministradas de forma exclusivamente remota por meio de atividades síncronas, utilizando a plataforma Microsoft Teams. As 

atividades síncronas (4h aulas/semana) serão realizadas às quartas-feiras das 14:00h às 17:40h. As aulas serão expositivas dialogadas, com apresentações 

de slides e dinâmicas de grupos de discussão apresentadas pelos(as) estudantes.   

 
Data 

(DD/MM/AAAA) 

Início 

(HH:MM) 

Término 

(HH:MM) 

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

atividade 

01/12/2021 14:00 14:50 1 1- Apresentação do Plano 

de Ensino 

Aula expositiva dialogada 

01/12/2021 14:50 17:40 3 2- Revisão de Oxidações 

Biológicas. 

Aula expositiva dialogada 

08/12/2021 14:00 15:40 2 3- Metabolismo de 

carboidratos – Glicólise 

Aula expositiva dialogada 

08/12/2021 15:40 16:30 1 4- Fermentações biológicas. Aula expositiva dialogada 

15/12/2021 14:00 15:40 2 5- Apresentação da 

Atividade Prática 1 

Dinâmica de grupo 

15/12/2021 15:40 17:40 2 6- Apresentação da 

Atividade Prática 1 

Dinâmica de grupo 

22/12/2021 14:00 15:40 2 7- Introdução ao 

Metabolismo de carboidratos: 

Digestão e absorção de 

carboidratos no trato 

gastrointestinal 

Aula expositiva dialogada 

05/01/2021 14:00 15:40 2 8- Gliconeogênese Aula expositiva dialogada 

05/01/2021 15:40 16:30 1 9- Metabolismo do etanol. Aula expositiva dialogada 

12/01/2021 14:00 15:40 2 10- Apresentação da 

Atividade Prática 2 

Dinâmica de grupo 

12/01/2021 15:40 17:40 2 11- Apresentação da 

Atividade Prática 2 

Dinâmica de grupo 

26/01/2021 14:00 15:40 2 12- Introdução ao 

metabolismo dos Lipídeos 

Aula expositiva dialogada 



 

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 4 de 13 

Data 

(DD/MM/AAAA) 

Início 

(HH:MM) 

Término 

(HH:MM) 

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

atividade 

 

26/01/2021 15:40 17:40 2 13- Digestão, absorção e 

transporte dos lipídeos (vias 

endógena e exógena do 

transporte das lipoproteínas 

plasmáticas) 

Aula expositiva dialogada 

02/02/2021 14:00 15:40 2 14- Principais vias do 

metabolismo dos lipídeos 

 Aula expositiva dialogada 

02/02/2021 15:40 16:30 2 15- Rendimento energético 

da oxidação de ácidos graxos 

Dinâmica de grupo 

09/02/2021 14:00 14:50 2 17- Apresentação da Atividade 

Prática 3 

Dinâmica de grupo 

09/02/2021 14:50 17:40 2 18- Apresentação da Atividade 

Prática 3 

Dinâmica de grupo 

23/02/2021 14:00 15:40 2 19- Introdução ao metabolismo 

dos aminoácidos 

Aula expositiva dialogada 

23/02/2021 15:40 17:40 2 20- Desordens do metabolismo 

dos aminoácidos 

Aula expositiva dialogada 

09/03/2021 14:00 15:40 2 21- Integração, especialização e 

regulação do metabolismo 

Aula expositiva dialogada 

09/03/2021 15:40 17:40 2 22- Integração, especialização e 

regulação do metabolismo 

Aula expositiva dialogada 

16/03/2021 14:00 15:40 2 23- Apresentação da Atividade 

Prática 4 

Dinâmica de grupo 

16/03/2021 15:40 17:40 2 24- Apresentação da Atividade 

Prática 4 

Dinâmica de grupo 

30/03/2021 14:00 15:40 2 25- Vista de provas e 

encerramento da disciplina 

Apresentação e revisões das notas finais 

- - -   - 

- Hospedagem dos conteúdos e comunicação síncrona com endereço web de localização dos arquivos:  
     https://teams.microsoft.com 
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b) Práticas Síncronas: 
Não haverá 

 
Data 

(DD/MM/AAAA) 
Início 

(HH:MM) 

Término 
(HH:MM) 

Carga 

horária 

Número e nome 

da atividade 

Descrição1 Recursos2 

- - - 45 - -  
(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:  

 

6.2 Atividades Assíncronas 

a) Teóricas 

Não haverá 
Se o componente tem carga horária teórica que será realizada como atividade assíncrona, preencha todos os campos do quadro abaixo de modo a explicitar a realização das atividades assíncronas teóricas e como será desenvolvido o 

trabalho pelo estudante. Segundo o Guia Didático para Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE (UFU/CEAD, 2020) a plataforma Moodle UFU possibilita a utilização das atividades: Diário de bordo, Fórum, 

Questionário, Escolha, Tarefa, Glossário, Wiki. 

Número e nome da 

atividade1 

Descrição da 

atividade2 

Formato da 

atividade3 

Valor da 

atividade4 

Carga horária Data da entrega5 

      

      

      

      

      

      
(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:  
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b) Práticas Assíncronas:  

As atividades práticas assíncronas serão realizadas utilizando-se exclusivamente da Plataforma Microsoft Teams. Os materiais a serem trabalhados serão 

disponibilizados cerca de 7 dias de antecedência. A descrição de cada atividade, os recursos, oformato das atividades, bem como o valor e a carga horária 

estão demonstrados na tabela abaixo: 
Número e nome 

da atividade1 

Descrição da 

atividade2 

Recursos3 Formato da 

atividade4 

Valor da 

atividade5 

Carga horária Data da entrega6 

Atividade 

Prática 1: 

Oxidações 

Biológicas; 

Reações de 

oxido-redução 

no metabolismo 

energético. 

Resolução de 

exercícios, 

questões 

problemas, 

casos clínicos e 

questões 

problemas. 

Os recursos 

didáticos para 

essa prática 

constam de 

textos, vídeos 

ou softwares 

educativos, 

livros ou artigos 

científicos 

disponibilizados 

na web. 

A atividade 

prática será 

realizada em 

grupo e deverá 

ser realizada de 

forma 

manuscrita 

seguindo as 

normas da 

ABNT, 

digitalizada no 

formato pdf e 

entregue via 

Plataforma 

Microsoft 

Teams. 

5 pontos 

(Para essa 

atividade serão 

considerados a 

resolução das 

questões 

propostas, as 

citações com 

referências 

bibliográficas e 

a apresentação 

oral). 

3 15/12/2021 

Atividade 

Prática 2: 

 

Metabolismo de 

Carboidratos; 

 Curva 

glicêmica; 

Dosagem de 

hemoglobina 

glicada e sua 

relação com o 

Resolução de 

exercícios, 

questões 

problemas, 

casos clínicos e 

questões 

problemas. 

 

-Demonstrar 

metodologias 

para o preparo 

Os recursos 

didáticos para 

essa prática 

constam de 

textos, vídeos 

ou softwares 

educativos, 

livros ou artigos 

científicos 

disponibilizados 

na web. 

A atividade 

prática será 

realizada em 

grupo e deverá 

ser realizada de 

forma 

manuscrita 

seguindo as 

normas da 

ABNT, 

digitalizada no 

10 pontos 

(Para essa 

atividade serão 

considerados a 

resolução das 

questões 

propostas, as 

citações com 

referências 

bibliográficas e 

4 12/01/2021 
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Número e nome 

da atividade1 

Descrição da 

atividade2 

Recursos3 Formato da 

atividade4 

Valor da 

atividade5 

Carga horária Data da entrega6 

Diabetes 

mellitus 

de reagentes, 

cálculo da 

concentração de 

glicose e 

construção de 

curva de 

calibração. 

formato pdf e 

entregue via 

Plataforma 

Microsoft 

Teams. 

a apresentação 

oral). 

Atividade 

Prática 3:  

Metabolismo 

dos Lipídeos; 

Dosagem de 

lipoproteínas e 

colesterol 

plasmático 

-Resolução de 

exercícios, 

questões 

problemas, 

casos clínicos e 

questões 

problemas. 

 

-Demonstrar 

metodologias 

empregada para 

o preparo de 

reagentes, 

cálculo da 

concentração de 

colesterol e 

construção de 

curva de 

calibração. 

Os recursos 

didáticos para 

essa prática 

constam de 

textos, vídeos 

ou softwares 

educativos, 

livros ou artigos 

científicos 

disponibilizados 

na web. 

A atividade 

prática será 

realizada em 

grupo e deverá 

ser realizada de 

forma 

manuscrita 

seguindo as 

normas da 

ABNT, 

digitalizada no 

formato pdf e 

entregue via 

Plataforma 

Microsoft 

Teams. 

5 pontos 

(Para essa 

atividade serão 

considerados a 

resolução das 

questões 

propostas, as 

citações com 

referências 

bibliográficas e 

a apresentação 

oral). 

4 09/02/2022 

Atividade 

Prática 4: 

 

Metabolismo 

dos 

aminoácidos; 

-Resolução de 

exercícios, 

questões 

problemas, 

casos clínicos e 

Os recursos 

didáticos para 

essa prática 

constam de 

textos, vídeos 

ou softwares 

A atividade 

prática será 

realizada em 

grupo e deverá 

ser realizada de 

forma 

5 pontos 

(Para essa 

atividade serão 

considerados a 

resolução das 

questões 

4 16/03/20222 
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Número e nome 

da atividade1 

Descrição da 

atividade2 

Recursos3 Formato da 

atividade4 

Valor da 

atividade5 

Carga horária Data da entrega6 

Integração do 

metabólica; 

Dosagem de 

transaminases 

hepáticas 

questões 

problemas. 

 

-Demonstrar 

metodologias 

empregada para 

o preparo de 

reagentes e 

quantificação da 

atividade 

plasmática de 

enzimas 

hepáticas no 

plasma 

sanguíneo. 

educativos, 

livros ou artigos 

científicos 

disponibilizados 

na web. 

manuscrita 

seguindo as 

normas da 

ABNT, 

digitalizada no 

formato pdf e 

entregue via 

Plataforma 

Microsoft 

Teams. 

propostas, as 

citações com 

referências 

bibliográficas e 

a apresentação 

oral). 

- -  - - 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) 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. 

 

- Hospedagem dos conteúdos e comunicação assíncrona com endereço web de localização dos arquivos:  
     https://teams.microsoft.com 

 
 

7. AVALIAÇÃO  

7.1 Assiduidade Discente: 
O controle da frequência será realizado pela participação das atividades síncronas e pela entrega dos trabalhos propostos nas atividades assíncronas. Será 

disponibilizado um horário de atendimento remoto (síncrono) semanal a ser acordado com os alunos, para sanar as dúvidas. 
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7.2 Aproveitamento Discente: 

Preencha todos os campos do quadro abaixo de modo a explicitar o aproveitamento discente. 

Explicite a periodicidade do processo avaliativo, os instrumentos/formas avaliação a serem empregados, os critérios a serem considerados e, finalmente, o valor atribuído a cada instrumento proposto. Deve-se seguir o art. 163 das 

Normas Gerais da Graduação vigentes na UFU e as normas do Projeto Pedagógico do Curso. 

 
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 

TDIC1,2 

19/01/2022 14:00 15:40 

Obs: O 

tempo da 

avaliação 

pode variar 

de acordo 

com o 

número de 

questões e 

se de 

múltipla 

escolha ou 

discursivas 

1ª Avaliação Avaliações individuais de 

múltipla escolha e ou 

questões discursivas. 

25 pontos -Acessar a 

Avaliação em 

forma de 

formulário 

enviada via 

Microsoft Teams. 

 

-Realizar a 

avalição de forma 

on line e  

enviar pela 

mesma 

plataforma na 

data e horários 

previstos. 

On line Microsoft 

Teams 

16/02/2022 14:00 15:40 

Obs: O 

tempo da 

avaliação 

pode variar 

de acordo 

com o 

número de 

questões e 

se de 

múltipla 

2ª Avaliação Avaliações individuais de 

múltipla escolha e ou 

questões discursivas. 

25 pontos -Acessar a 

Avaliação em 

forma de 

formulário 

enviada via 

Microsoft Teams. 

 

-Realizar a 

avalição de forma 

on line e  

enviar pela 

mesma 

On line Microsoft 

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 

TDIC1,2 

escolha ou 

discursivas 

plataforma na 

data e horários 

previstos. 

23/03/2022 14:00 15:40 

Obs: O 

tempo da 

avaliação 

pode variar 

de acordo 

com o 

número de 

questões e 

se de 

múltipla 

escolha ou 

discursivas 

3ª Avaliação Avaliações individuais de 

múltipla escolha e ou 

questões discursivas. 

25 pontos -Acessar a 

Avaliação em 

forma de 

formulário 

enviada via 

Microsoft Teams. 

 

-Realizar a 

avalição de forma 

on line e  

enviar pela 

mesma 

plataforma na 

data e horários 

previstos. 

On line Microsoft 

Teams 

15/12/201 

Entrega da 

atividade 

As 

atividades 

serão 

enviadas 

com uma 

semana de 

antecedência  

23:59 Atividade Prática 1 Avaliações em grupos com 

questões, casos clínicos, 

metodologias 

experimentais. 

5 pontos -Acessar a 

Avaliação em 

forma de 

formulário 

enviada via 

Microsoft Teams. 

 

-Realizar a 

avalição de forma 

on line e  

enviar pela 

mesma 

plataforma na 

On line  
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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 

TDIC1,2 

data e horários 

previstos. 

12/01/2022 

Entrega da 

atividade 

As 

atividades 

serão 

enviadas 

com uma 

semana de 

antecedência 

23:59 Atividade Prática 2 Avaliações em grupos com 

questões, casos clínicos, 

metodologias 

experimentais. 

10 pontos -Acessar a 

Avaliação em 

forma de 

formulário 

enviada via 

Microsoft Teams. 

 

-Realizar a 

avalição de forma 

on line e  

enviar pela 

mesma 

plataforma na 

data e horários 

previstos. 

On line  

09/02/2022 

Entrega da 

atividade 

As 

atividades 

serão 

enviadas 

com uma 

semana de 

antecedência 

23:59 Atividade Prática 3 Avaliações em grupos com 

questões, casos clínicos, 

metodologias 

experimentais. 

5 pontos -Acessar a 

Avaliação em 

forma de 

formulário 

enviada via 

Microsoft Teams. 

 

-Realizar a 

avalição de forma 

on line e  

enviar pela 

mesma 

plataforma na 

data e horários 

previstos. 

On line  
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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 

TDIC1,2 

16/03/2022 

Entrega da 

atividade 

As 

atividades 

serão 

enviadas 

com uma 

semana de 

antecedência 

23:59 Atividade Prática 4 Avaliações em grupos com 

questões, casos clínicos, 

metodologias 

experimentais. 

5 pontos -Acessar a 

Avaliação em 

forma de 

formulário 

enviada via 

Microsoft Teams. 

 

-Realizar a 

avalição de forma 

on line e  

enviar pela 

mesma 

plataforma na 

data e horários 

previstos. 

On line  

(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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