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INFORMAÇÕES BÁSICAS

Currículo
2010

Unidade curricular
Biotecnologia de Microorganismos

Departamento
CCO

Período
5º

Carga Horária Código
CONTAC

BQ038
Teórica
18h/a

Prática
18h/a

Total
36h/a

Tipo
Obrigatória

Habilitação / Modalidade
Bacharelado

Pré-requisito
BQ026 e BQ031

Co-requisito
-

EMENTA
Isolamento de microrganismos utilizados para fins biotecnológicos. Biologia Molecular

de espécies de microrganismos usados em biotecnologia, como S. cerevisiae, P.

pastoris e E. coli. Recombinação gênica e sistemas de transformação. Análise da

expressão gênica em bactérias e leveduras. Expressão heteróloga em S. cerevisiae,

P. pastoris e E. coli. Fermentação de leveduras. Produção de proteínas de interesse

econômico

OBJETIVOS
Capacitar o aluno a ter noções básicas sobre biotecnologia de microrganismos.

Escolha dos sistemas de expressão heterólogas tais como Escherichia coli,

Saccharomyces cerevisiae, Pichia pastoris e fungos filamentosos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução à biotecnologia, a biotecnologia no Brasil: Gargalos e Desafios. Lei de
desenvolvimento da biotecnologia. Acesso ao Patrimônio genético de microrganismos
e patentes de microrganismos. - Biotecnologia molecular: Engenharia genética,
Escolha dos microrganismos hospedeiros para expressão heteróloga; - Expressão
heteróloga em bactérias: Escherichia coli como modelo. - Expressão heteróloga em
bactérias: tipos de proteínas expressas, exemplos práticos de artigos envolvendo
expressão de proteínas em Escherichia coli; - A levedura S. cerevisiae , Expressão
heteróloga em S.cerevisiae - Expressão heteróloga em S. cerevisiae: Tipos de
proteínas expressas, exemplos práticos de artigos envolvendo expressão de proteínas
em S. cerevisiae; - A levedura Pichia pastoris - Expressão heteróloga em Pichia
pastoris: Tipos de proteínas expressas, exemplos práticos de artigos • envolvendo a
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expressão de proteínas em P. pastoris - Expressão heteróloga em fungos
filamentosos - Expressão heteróloga em fungos filamentosos: Tipos de proteínas
expressas, exemplos de artigos envolvendo a expressão de proteínas em fungos
filamentosos.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas com recurso de data show e trabalhos em sala de aula de artigos

científicos sobre proteínas microbianas de interesse industrial.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
01 Prova teórica (PT) + 01 Seminário (SM); Média final = (PT +SM)/2 = ≥ 6,0.avaliação

A avaliação substitutiva para a PT será todo o conteúdo abordado em relação a 1ª

prova e será realizada uma semana após a primeira avaliação. A avaliação

substitutiva do Seminário será realizada na forma de outro seminário uma semana

após o encerramento de todos os seminários apresentados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GLAZER, A.N; NIKAIDO, H. Microbial Biotechnology 2.ed. Cambridge: Cambridge
University, 2007. 554 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Artigos científicos disponíveis na biblioteca virtual www.pubmed.com relacionados a

produção de proteínas em Microrganismos.


