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EMENTA 

Aplicação de métodos e técnicas analíticas para purificação de proteínas, lipídios e 
carboidratos. 
 

OBJETIVOS 
Ø Utilizar os conhecimentos de estrutura das macromoléculas para o desenvolvimento 

das habilidades manuais, com experimentos que relacionem os conhecimentos 
teóricos com os práticos. 

Ø Propiciar a aplicação de conhecimentos e procedimentos utilizados em análise 
bioquímica, e em aplicar conceitos básicos de estatística que permitam analisar e 
interpretar os resultados obtidos. 

Ø Fornecer ao aluno postura laboratorial que proporcione segurança no 
desenvolvimento do trabalho experimental de qualidade. 

Ø Oferecer aos alunos o contato direto com materiais, equipamentos de laboratório e 
manusear diferentes reagentes e solventes químicos. 

Ø Manusear sistemas de cromatografia de baixa e alta pressão. 
Ø Elaboração de modelos de negócios sobre bioquímica aplicada às indústrias. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA DE AULAS 
 
Conteúdo programático 
 

• Conhecimentos sobre os métodos de extração e purificação de proteínas, lipídios, 
carboidratos e ácidos nucléicos; 

• Conhecimentos sobre a caracterização das proteínas, lipídios, carboidratos; 
• Conhecimentos das técnicas modernas de bioquímica analítica para as 

macromoléculas proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucléicos; 
• Conhecimentos sobre utilização de artigos científicos para o desenvolvimento de 

protocolos experimentais; 
• Conhecimentos sobre a redação de relatórios; 
• Conhecimento crítico sobre artigos científicos relacionados às macromoléculas. 
• Elaboração de modelos de negócio e Pitch para aplicação da Bioquímica para as 

indústrias. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

ü As atividades de avaliação será por relatório de aula prática e terão valor de 10 pontos 
cada. A nota final (NF) do semestre será obtida, segundo a fórmula: 
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ü Módulo 1 (Prof. Zeca): R1 + R2 + R3/3 
ü Módulo 2 (Prof. Paulo): R4 + R5 + R6 + R7/4 
ü Módulo 3 (Projeto): 3,0 
ü Fórmula final: Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3/ 3 
 
Observações: 

Ø O aluno somente poderá participar das aulas práticas em traje adequado: calças 
cumpridas, sapato fechado, com avental de manga cumprida e cabelos compridos 
presos. Não será permitido o uso de boné. 

Ø Os relatórios devem ser entregues nas aulas seguintes à sua realização ou no 
mesmo dia, dependendo do conteúdo. Não serão aceitos relatórios fora do prazo. 

Ø Não há reposição de aulas práticas. O não comparecimento em aula prática, acarreta 
não inclusão do nome do aluno no relatório. A perda de relatório não corresponderá a 
reposição desse conteúdo. O aluno não poderá assistir aula sem ser no seu grupo 
correspondente. Será considerado aprovado o aluno que obtiver média final igual ou 
superior a seis (6), e que tenha freqüência superior a 75% das atividades da 
disciplina. 
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