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OBJETIVO GERAL DO CURSO:
O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 

da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 
avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das 
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 
aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de 
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 
monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação 
 

EMENTA: 
Fundamentos da bioquímica. Evolução químic

Aminoácidos. Proteínas. Enzimas. Lipídios.
da respiração.  Cadeia glicolítica.  Cadeia
energia. Degradação oxidativa.  

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA
Estudar as reações químicas de processos biológicos que ocorrem nos organismos

bem como abordar conceitos e princípios básicos associados aos diversos processos e sistemas de 
depuração de efluentes. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:
Apresentar conceitos básicos relacionados à bioquímica;
Apresentar conceitos, definições, 

enzimas, ácidos nucléicos, lipídeos e carboidratos;
Apresentar os fatores que influenciam o crescimento mic
Estudar os princípios da cinética de reações bioquímica;
Estudar os princípios da remoção da matéria orgânica;
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PRÉ-REQUISITOS: 

OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí 

da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 
avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 
aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de 

amento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 
monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública.

Fundamentos da bioquímica. Evolução química. Composição da matéria viva. 
Aminoácidos. Proteínas. Enzimas. Lipídios. Ácidos Nucléicos. Metabolismo 

glicolítica.  Cadeia de transportes de  elétrons. Ciclo de Krebs. Transporte de 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 
as reações químicas de processos biológicos que ocorrem nos organismos

bem como abordar conceitos e princípios básicos associados aos diversos processos e sistemas de 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 
Apresentar conceitos básicos relacionados à bioquímica; 
Apresentar conceitos, definições, nomenclaturas e características de aminoácidos, proteínas, 

enzimas, ácidos nucléicos, lipídeos e carboidratos; 
Apresentar os fatores que influenciam o crescimento microbiano; 
Estudar os princípios da cinética de reações bioquímica; 

remoção da matéria orgânica; 
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REQUISITOS:  

de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, 
da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 

atividades humanas sobre o meio ambiente, 
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 
aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de 

amento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 

da qualidade ambiental e da saúde pública. 

a. Composição da matéria viva. Carboidratos. 
Ácidos Nucléicos. Metabolismo Celular.  Bioquímica 

Ciclo de Krebs. Transporte de 

as reações químicas de processos biológicos que ocorrem nos organismos vivos, 
bem como abordar conceitos e princípios básicos associados aos diversos processos e sistemas de 

nomenclaturas e características de aminoácidos, proteínas, 



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 
Nº Data Horário H.A. Conteúdo 
01 23/02 07:30 – 10:10 03 

Apresentação do plano de ensino (conteúdos, metodologia e 
avaliações) 
Introdução a Bioquímica (conceitos chaves) 

02 02/03 07:30 – 10:10 03 Aminoácidos (conceitos chaves, estrutura básica, ligações 
peptídicas, classificação, propriedades ) 

03 09/03 07:30 – 10:10 03 Proteínas (conceitos chaves, funções, estruturas tridimensionais) 
04 16/03 07:30 – 10:10 03 Enzimas (conceitos chaves, definições, características, 

nomenclatura, coenzimas) 
05 23/03 07:30 – 10:10 03 Enzimas (catálise, cinética, fatores que alteram a velocidade de 

reações enzimáticas) 
06 30/03 07:30 – 11:50 05 Atividade (A1) via ambiente virtual (moodle) – referente a 

proteínas, aminoácidos e ácidos nucléicos (questionário). 
07 06/04 07:30 – 10:10 03 Ácidos nucléicos (estrutura química, componentes, 

nucleosídeos, nucleotídeos e ácidos nucléicos) (conteúdo da P2) 
08 13/04 18:30 – 21:00 03 Prova 1 (P1) 

09 20/04 07:30 – 10:10 03 
Lipídeos (conceitos chave, natureza química dos tipos de 
lipídeos) 
Carboidratos (conceitos chaves, estrutura, reações de 
monossacarídeos) 

10 27/04 07:30 – 10:10 03 Carboidratos (oligossacarídeos, polissacarídeos, degradação 
enzimática) 

11 04/05 07:30 – 10:10 03 Metabolismo celular. Diversidade metabólica.  
12 11/05 07:30 – 10:10 03 Classificação de microorganismos. Fontes de energia e carbono 
13 18/05 07:30 – 10:10 03 Respiração Celular: Glicólise; Fermentação * 
14 25/05 07:30 – 11:00 03 Prova 2 (P2)  
15 01/06 07:30 – 11:50 05 Atividade (A2) via ambiente virtual (moodle) – Referente a  

Ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios e Respiração celular. 
16 08/06 07:30 – 10:10 03 Respiração Celular: Ciclo de Krebs 
17 15/06 07:30 – 10:10 03 Cadeia Transportadora de Elétrons; Fosforilação Oxidativa 
18 22/06 07:30 – 10:10 03 Prova 3 (P3) 
Somatório das horas-aula 58  
 06/07 07:30 – 10:10  Exame  
 

METODOLOGIA PROPOSTA: 
 O programa será desenvolvido através de aulas expositivas dialogadas, utilização de 

vídeos e por meio de exercícios de fixação. 
 

AVALIAÇÃO: 
 O aluno será avaliado por meio de (03) três provas escritas e (02) duas atividades de acordo 
com a seguinte a fórmula: 

é = 1 + 2 + 3 +
4  

 
Onde: MA é a média aritmética das atividades A1 e A2  

As provas poderão conter: 
a) Questões discursivas sobre conceitos e relações teóricas do conteúdo; 
b) Questões de desenvolvimento matemático, podendo ser numéricas ou literais; e 



c) Questões iguais às propostas nos trabalhos. 
A aprovação ocorrerá quando a média do semestre for maior ou igual a 7,0. Se for menor, o 

aluno terá direito a uma prova de recuperação. 
2) Recuperação: 
A prova de recuperação, exame (EXA), será aplicada ao final do semestre e seu conteúdo 

abrangerá os assuntos ministrados durante todo o período letivo. A média final (MF) após aplicação 
desta prova será: 

MF=0,6M+0,4EXA 
 
 Para aprovação na disciplina a média final deverá ser maior ou igual a 5,0. 
3) Segunda chamada de trabalhos: 
 Os trabalhos deverão ser apresentados no dia marcado, valendo nota integral. Após a 

data combinada, os alunos que desejarem podem entregar no prazo máximo de 3 dias, valendo, no 
máximo, 70% da nota integral do mesmo. 

4) Segunda chamada de provas: 
 A segunda chamada da prova será concedida exclusivamente aos alunos que 

apresentarem justificativa comprovada e aceita pela coordenação do curso. Caso contrário, ficará 
com nota zero. 

 As provas serão agendadas em dia e horário a critério do professor, podendo ser 
aplicada num prazo máximo de10 dias úteis. 

5) Instruções para realização das provas: 
a) A prova deverá ser realizada no tempo previsto, sem qualquer tempo adicional concedido; 
b) A prova poderá ser realizada à lápis ou à caneta, no entanto, aqueles que realizarem à 

lápis não terão direito à reclamação da correção; 
c) A prova deverá ser realizada sem a consulta de materiais de aula ou livros; 
d) Será permitido o uso de calculadora durante a prova; 
e) Quando julgado necessário, serão fornecidas algumas fórmulas. 
f) Aluno flagrado em atividade ilícita durante a prova terá nota zero atribuída à mesma; 
g) Casos não previstos serão resolvidos pelo professor. 
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