
Áreas de Concentração
Nome: Descrição:
Bioquímica e Biologia Bioquímica também conhecida como Química Biológica estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos.
Molecular Os processos bioquímicos refletem a complexidade da vida, envolvendo fluxo de energia química em uma série de

reações controladas e integradas. A bioquímica estuda as propriedades físico-químicas e químicas, bem como as
funções de moléculas biológicas, tais como proteínas, lipídeos, carboidratos e seu papel no metabolismo celular. Já a
Biologia Molecular, originalmente parte da Bioquímica, corresponde a um ramo da biologia que estuda as bases
moleculares da atividade biológica, tendo sobreposição de temas com a Genética e a Bioquímica. A Biologia
Molecular estuda como diferentes tipos de biomoléculas tais como, DNA, RNA e proteínas, interagem como essas
interações são reguladas.

Linhas de Pesquisa
Nome: Área relacionada: Descrição:
Bioquímica em estados Bioquímica e Biologia O estudo de doenças crônicas e degenerativos possibilita a elucidação de rotas bioquímicas
patológicos Molecular que compõem mecanismos integrativos de sinalização celular e pode pavimentar o caminho

para a identificação de alvos terapêuticos para várias doenças.
Biotecnologia Bioquímica e Biologia A biotecnologia é um exemplo da inter- e trans-disciplinaridade da ciência atual, pois resulta

Molecular da conjugação de disciplinas como genética, biologia celular e molecular, bioquímica,
química, tecnologia da informação, robótica, entre outras. Áreas atuais da biotecnologia
compreendem a produção de biocombustíveis, a prospecção de moléculas de interesse
tecnológico, produção de vacinas e produtos para uso em diagnóstico, entre outros. Assim a
proposta envolve triagem de organismos produtores de moléculas de interesse tecnológico,
tais como: enzimas hidrolíticas (tais como hemicelulases, xilanases, celulases, amilases,
proteases, entre outras); compostos antioxidantes, antimicrobianos, antifúngicos,
anti-inflamatórios, antitumorais; biossurfactantes; etc. Em especial no que se refere a
biocombustíveis a proposta envolve obtenção de enzimas envolvidas na degradação dos
açucares presentes na biomassa.

GENOMICA Bioquímica e Biologia Na atual era pós-genômica, o advento de uma série de metodologias para estudos funcionais
FUNCIONAL Molecular em larga escala, como os métodos baseados no sequ&#776;enciamento de DNA de nova

geração ou nas novas tecnologias proteômicas, permite a realização de estudos mais
complexos da regulação da expressão gênica de organismos frente a diferentes condições.
O genoma do conjunto de uma microbiota encontrada em um determinado habitat é
denominado de metagenoma. Uma das vantagens da metagenômica é que o estudo
independe do isolamento e do cultivo dos microorganismos desse habitat. Essa abordagem
consiste na extração de DNA diretamente do ambiente e construção de uma biblioteca
metagenômica com este genoma misto, permitindo a identificação de genes de organismos
desconhecidos.

Mediadores celulares Bioquímica e Biologia A sinalização celular compreende um complexo sistema de comunicação que governa e
Molecular coordena as atividades e funções celulares. A capacidade que as células possuem de

responder a diferentes estímulos do ambiente constitui a base do desenvolvimento,
crescimento e diferenciação celulares. O papel dos mediadores envolvidos na sinalização
celular resultantes dos processos de interação célula-célula, célula-matriz extracelular,
superfície celular-núcleo–organelas, é fundamental para o entendimento da função normal
das células que constituem os seres vivos. A comunicação entre células pode se dar por
contato direto ou por meio de sinais químicos transportados por substâncias tais como
neurotransmissores, hormônios, nucleotídeos. O entendimento de como esses mediadores
atuam é fundamental para a busca de compostos com diferentes atividades, tais como
anti-parasitárias, anti-microbianas, anti-cancerígenas, anticoagulantes.


