
ENSINO DE BIOLOGIA CELULAR 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR – ICB USP 

O Departamento ministra disciplinas de Biologia Celular, Biologia Tecidual e Biologia do Desenvolvimento para 14 cursos:  
Do ICB : Curso de Bacharelado em Ciências Biomédicas e  Ciências Fundamentais para a Saúde 
De outras Unidades da USP:  Ciências Biológicas , Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Fonoaudiologia, , Medicina, Medicina Veterinária 
Nutrição, Odontologia, Psicologia, Terapia Ocupacional e para o Curso de Obstetrícia da Escola de Artes Ciências Humanidades ( EACH). 
 
Disciplinas de Biologia Tecidual com conteúdo de Biologia Celular:  4h/aula 
1. Curso de Farmácia: Carga horária total: 60h - 28h/BioCel ( 46%) : membrana; citoesqueleto; compartimentos intracelulares;  
retículo e Golgi- modificações de proteínas; tráfego intracelular; estrutura do núcleo e ciclo celular.  
2. Curso de Odontologia: Carga horária total : 120h - 24h/BioCel (20%): como as células são estudadas; membrana plasmática; núcleo interfásico;  
síntese e secreção celular; citoesqueleto e sinalização celular. 
3. Curso de Medicina Veterinária: Carga horária total : 105h - 16h/BioCel ( 15%) : compartimentalização celular, membrana plasmática; núcleo interfásico; ciclo celular;  
retículo endoplasmático; endereçamento e tráfego de proteínas ; sinalização celular e citoesqueleto; 
 



Disciplina de Biologia Celular (2017) Carga horária total 90h: períodos de 2 ou 4h/aula 
Disciplina oferecida para 45 alunos do ICB ( Curso de Bacharelado em Ciências Biomédicas e o curso Ciências Fundamentais para a Saúde)  
Atividades Teóricas e Práticas –resolução de problemas voltados á pesquisa em biologia celular , jogos e resolução de exercícios com discussão em sala de 
aula – aula prática em laboratório.  
Conteúdo:  
1. Introdução a célula: A descoberta das células – Componentes químicos das células – Propriedades celulares – Diferentes tipos celulares. 
2. Métodos de estudo em biologia celular: Célula viva versus célula fixada – Análise de população celular versus análise de célula individual – Fracionamento 
celular - Introdução a cultura de células de mamíferos. 
3. Membranas biológicas: Estrutura e função da membrana plasmática - Componentes das membranas biológicas – Estrutura e funções das proteínas de 
membranas – Lipídios de membrana e fluidez – Assimetria de membrana – Natureza dinâmica das membranas biológicas – Movimento de substâncias 
através de membranas – Domínios de membrana. 
4. Interações entre célula e o meio ambiente: Matriz extracelular – Receptores de superfície – Moléculas de adesão – Interações entre célula e substrato – 
Interações entre células: Experimentos com adesão. 
5. Citoesqueleto e moléculas motoras: Funções do citoesqueleto – Microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos – Moléculas motoras – 
Modelos de mobilidade celular. Aula prática: Experimentos de motilidade celular. 
6. Núcleo interfásico: Envelope nuclear – Poros nucleares – Componentes e estrutura da cromatina interfásica - Nucleossomo – Estrutura e função do 
nucléolo. 
7.Núcleo mitótico: Compactação da cromatina – Cromossomos mitóticos – Manutenção de cromossomos – Fuso e movimento mitótico – Citocinese-  
8. Ciclo celular e morte celular 

  



  
Disciplinas Integradas Interdepartamentais : 
 
1. Biologia Molecular da Célula -Departamento de Microbiologia e Departamento de Biologia Celular 
Oferecida aos alunos do curso de Biomedicina: Carga horária total : 60h - 30h/Bio.Cel/(50 %) - (4h/aula) 
Conteúdo: 
1. Noções de distribuição dos genes em genomas bacterianos e eucariontes. 
2. Anatomia do cromossomo eucarionte. 
3. Histórico da descoberta e mecanismos de processamento do RNA. 
4. Distribuição do gene no genoma, duplicação e repetição gênica. 
5. Pseudogenes e transposons eucariontes. 
6. Motivos proteicos e embaralhamento de exons: implicações na formação e evolução de proteínas. 
7. DNA lixo e o gene egoísta. A rede de genes de RNAs não codificadores: processo de interferência de RNA. 
8. Proteólise celular e compartimentalização espacial. 
9. Mecanismo de controle do ciclo celular. 
10. Diferenciação celular e célula tronco. 

 
 
 



Disciplinas Integradas Interunidades: 
 
2. Medicina – Disciplina integrada com conteúdos de Biologia Celular (Depto. Bio. Cel-ICB) - Bioquímica (IQ)   
e Biofísica (Depto. Fisiologia-ICB) e Biologia Molecular (IQ) e FMUSP. Fundamentos das Ciências Médicas(UC-1) ( 2015)- oferecida para 180 alunos:  
Carga horária total: 210h – 40h/ BioCel/( 20%) - 4h/aula 
 
Programa Resumido: Conhecimento científico; Teoria celular; Energia nos sistemas biológicos; Propriedades físico-químicas da água; pH, ácidos e 
tampões; Estrutura e função de proteínas lipídios e carboidratos; Enzimas; Introdução ao metabolismo de carboidratos e produção de acetil-coA; 
Cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa; Estrutura e função das membranas celulares; Potencial de membrana, sinais elétricos e 
potencial de ação; Sinalização celular; Compartimentalização celular: mitocôndria e endereçamento e tráfego de proteínas; citoesqueleto; Estrutura 
do DNA, replicação, ciclo celular e morte celular; Compartimentos de um organismo pluricelular e homeostase. 
 



3. Biologia III – Disciplina integrada oferecida aos alunos do curso de Ciências Moleculares da USP(CCM_USP) , com conteúdos de Biologia 
Celular (Depto. Bio. Cel. -ICB) – Bioquímica (Depto. Bioquímica- IQ) – Biologia evolutiva e genética (Instituto de Biologia-IB).  
Carga horária total: 90h- 45h( BioCel) 50% 
Conteúdo :  
Organização do núcleo   
Compartimentos intracelulares e endereçamento de proteínas   
Tráfego intracelular  
Movimento celular - citoesqueleto e proteínas motoras  
Introdução à sinalização celular   
Ciclo celular   
Morte celular  
Interação célula - microambiente   
Introdução a Biologia Tecidual  
Células-tronco 
Aula prática Biologia Tecidual  
Modelos evolutivos  
Deriva genética  
Seleção natural  
Integração de forças evolutivas  
Atividades teóricas e práticas ( visitas á laboratórios/ Grupo de Discussão de trabalhos científicos de cada tópico das aulas  
Grupo de discussão : Evolução da complexidade genômica; Evolução da recombinação; Evolução da taxa de mutação; Determinantes da 
diversidade genética.  





Atividade Tema 
teórica Introdução a BioCel 

microscopia eletronica/confocal Introdução a BioCel 
teórica Métodos BioCel 
lab seco Métodos BioCel 
teórica Membrana 

exercícios Membrana 
teórica Núcleo interfásico 

exercícios Núcleo interfásico 
estudo   
estudo   
revisão Revisão - Discussão de resultados - Exercícios 

Jogo Métodos/membrana/núcleo interfásico 
prova Prova 1 

teórica Citoesqueleto 
   Interação célula-célula  

prática  citoesqueleto/interação célula célula 
   Interação célula-célula  

teórica  Núcleo mitótico 
laminas raiz de cebola e 
montagem de cariótipo  Núcleo mitótico 

revisão Revisão - Discussão de resultados - Exercícios 
prova Prova 2 

teórica Endereçamento de proteínas  
lab seco Endereçamento de proteínas  
teórica Retículo e Golgi-Modificação de Proteínas 
lab seco Retículo e Golgi-Modificação de Proteínas 

teórica 
Lisossomo e  complexo endossômico (vias 
endociticas e secretórias) 

exercícios/discussão 
Lisossomo e  complexo endossômico (vias 
endociticas e secretórias) 

teórica Mitocôndrias e Peroxissomos 
exercícios/discussão Mitocôndrias e Peroxissomos 

revisão Revisão - Discussão de resultados - Exercícios 
jogo ER/golgi/mito/peroxi   

prova Prova 3 
discussão da prova/forum    



01 Disciplina integrada com conteúdos de Biologia Celular (Depto. Bio. Cel-ICB) – Bioquímica e Biologia Molecular (Depto. Bioquímica- IQ) - Biofísica (Depto. Fisiologia e Biofísica- ICB) 
e FMUSP.  
Fundamentos das Ciências Médicas (UC-1)( 2015)- Semestral -210h/aula oferecida para 180 alunos:  

 1. Conhecimento Científico e Universidade 

 2. Teoria celular; 3. Dimensões na escala da célula e dinâmica molecular 

 4. Energia e trabalho em sistemas biológicos  

 5. Energia química:  ΔG e potencial eletroquímico 

 6. Propriedades físico-químicas da água: propriedades coligativas e interações hidrofílicas e hidrofóbicas 

 7. O próton como reagente: pH e sistemas tampões 

 8. Reações químicas: espontaneidade, cinética e energia de ativação 

 9. Química e estrutura de aminoácidos 

 10. Estrutura de proteínas I: estrutura secundária e terciária 

 11. Estrutura de proteínas II: agregação e desnaturação 

 12. Purificação de proteínas 

 13. Introdução às técnicas de biologia celular - construção da célula 

 14. Citoesqueleto 

 15. Hemoglobina: relação estrutura-atividade de uma proteína alostérica 

 16. Enzimas I: cinética e mecanismos de reação 

 17. Enzimas II: funções e regulação 

 18. Prática: cinética enzimática 

 19. Estrutura de lipídios 

 20. Estrutura e função da membrana celular 

 21. Transporte difusional: conceito de permeabilidade 

 22. Transporte por poros e canais 

 23. Transportadores e transporte ativo 

 24. Estrutura e função de carboidratos 

 25. Reações de óxido-redução nos sistemas biológicos  

 26. Introdução ao metabolismo 

 PROVA 1 

 27. Glicólise  

 28. Gliconeogênese 

 29. Ciclo dos Ácidos Tricarboxílicos 

 30. Metabolismo mitocondrial: cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa 

 32. Gênese do potencial de membrana 

 Disfunções de canais e transportadores 

 31. Prática: simulações computacionais da função mitocondrial 

 33. Sinais elétricos em membranas biológicas 

 34. Potencial de ação 

 35. Princípios de sinalização celular 

 Disfunções de sinalização celular 

 36. Sinapses 

 Disfunções de transmissão sináptica 

 37. Compartimentos intracelulares-I- síntese e secreção celular - endereçamento e tráfego de proteínas 

 38. Compartimentos intracelulares-II- lisossomos- sistema endossomico- mitocôndria e peroxissomos  

 39. Estrutura de ácidos nucléicos 

 40. Replicação 

 41. Núcleo interfásico 

 42. Divisão celular 

 43. Células interfásicas e mitóticas (aula Prática) 

 PROVA 2 

 Discussão da Prova 2 

 44. Morte celular 

 45. Compartimentos do organismo: organização metazoária 

 46. Estratégias gerais de regulação e controle nos sistemas biológicos 

 47. Disfunções celulares como base das ciências médicas 



Biologia Molecular I 
Programa Resumido 
Histórico da Biologia Molecular - O DNA como material 
genético. 
Estrutura do DNA e da cromatina. 
Replicação do DNA. 
Transcrição e processamento do RNA - papel do núcleo e 
nucléolo. 
Síntese, estrutura e endereçamento de proteínas. 
 
Biologia Molecular II 
Elementos do genoma bacteriano: plasmídeos, bacteriófagos. 
Mecanismos de transferência genética horizontal: conjugação, 
transposição, transdução e transformação. 
Noções de recombinação homóloga. 
Mecanismos de controle da expressão gênica. 
Reação de amplificação em cadeia, desenho de iniciadores. 
Enzimas de modificação de DNA e RNA, vetores genéticos: 
fagos e plasmídeos. 
Clonagem e construção de bibliotecas de DNA. 


