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Período
S/p

Unidade curricular
Fundamentos de Biocatálise

Departamento

Carga Horária

Código
CONTAC

Teórica
42h

Prática
-

CCO

Total
42h
Pré-requisito

Tipo
Optativa

Habilitação / Modalidade
Bacharelado

Co-requisito

Enzimologia
Química Orgânica II

EMENTA
Conceitos de Biocatálise, Química Verde e Química Circular; Promiscuidade
Enzimática; Enzimas como catalisadores Químicos; Sitio ativo como um
arcabouço orgânico; Processos Quimioenzimáticos voltados a Síntese Orgânica
(acadêmico

e

Industrial);

Produção

de

biocombustíveis;

Produção

de

Medicamentos; Imobilização de Enzimas; Mecanismo de reações enzimáticas;
Evolução de enzimas para o melhoramento de processos catalíticos.
OBJETIVOS
Proporcionar conhecimento teórico sobre a relação estrutura atividade de enzimas
na regulação de mecanismos envolvendo reações orgânicas; Conhecer técnicas e
novas metodologias aplicadas em Biocatálise moderna; Promover a discussão
sobre os mecanismos de reação e catálise enzimática, em substratos não
naturais.
Ao final da disciplina, o estudante deverá ter adquirido conhecimentos
aprofundados de catálise enzimática, sendo capaz de explorar diferentes
aplicações de enzimas e utilizar biocatalizadores em processos industriais.

1/4

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ
INSTITUÍDA PELA LEI NO 10.425, DE 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo da disciplina será ministrado em aulas síncronas, assincronas e resolução
de problemas, com o seguinte programa:
1. - Introdução à biocatálise moderna (Linha do tempo)
2. - Histórico do uso de enzimas
3. - Qualidade de compostos orgânicos
4. - Enzimas e a indução de qualidade
5. - Processos de biotransformação
6. - Biocatálise empregando enzimas isoladas em: reações de hidrólise, redução,
oxidação, condensação e suas consequências
7. - Aplicação de biocatalizadores para a geração de produtos de química fina.
8. - Tipos de mecanismos,
9. - Métodos de imobilização.
10. - Aplicações de biocatalisadores em diferentes nichos.
11. – Novas tendências e perspectivas do uso de biocatalisadores.
METODOLOGIA DE ENSINO








O conteúdo programático será desenvolvido através de aulas teóricas
expositivas, dialogadas via vídeo-aulas, e aulas de exercícios;
Serão desenvolvidas atividades síncronas (28 h/a) e assíncronas (14 h/a):
Atividades síncronas: Aula dialogada (apresentação de modo síncrono por
vídeo conferência).
Atividades assíncronas: Estudo dirigido, fórum de dúvidas pela plataforma
Google meet, vídeos aulas, dentre outras
As aulas serão realizadas da seguinte forma: será disponibilizado material de
leitura, e vídeos previamente elaborado pelo professor ou vídeo aulas
disponíveis na internet sobre o conteúdo da aula (atividade assíncrona).
Dúvidas sobre o conteúdo que surgirem após o atendimento por
videoconferência, durante o horário das aulas síncronas, poderão também ser
retiradas via plataforma digital ou e-mail;
Todo o material necessário para o acompanhamento da disciplina será
disponibilizado pelo professor via Moodle e/ou Google meet.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
 A avaliação será realizada de forma contínua por meio de atividades
disponibilizadas na plataforma digital, totalizado 10 pontos.
 As atividades poderão ser individuais ou em grupo, conforme o cronograma (a
ser disponibilizado no primeiro dia aula).
 A

assiduidade

será

computada

através

da

entrega

das

atividades

correspondentes ao tema da aula dentro do prazo estabelecido. Serão aceitas
somente as atividades apresentadas e entregues até o prazo previsto no
cronograma. Caso seja configurado plágio, o aluno receberá pontuação 0 (zero)
para a atividade e não receberá presença na aula correspondente.
 A nota final será calculada de acordo com a média das atividades realizadas ao
longo do semestre letivo (cada atividade valerá 10 pontos):

 No final do semestre será aplicada uma atividade substitutiva (AS) para os
alunos que não atingirem média 6,0; prevista para a última semana de aula,
que compreenderá todo o conteúdo do semestre e valerá 10 pontos. Para o
alunos que realizar a atividade substitutiva a nota final será calcula da seguinte
forma:

Obs: As atividades avaliativas podem sofrer alteração de formato e data.
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