
 

 

 

 
Plano de Ensino 

 
 
Disciplina: Sinalização Celular 
Professores: Dr. Cláudio Teodoro de Souza 
Carga horária: 30h/a – 2 créditos 
 
Missão da UNESC:  
Educar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, para promover a qualidade e a 
sustentabilidade do ambiente de vida. 
 
Objetivo do curso: 
O objetivo do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UNESC é 
proporcionar uma sólida formação científica e didático-pedagógica aos 
profissionais da área da saúde, capacitando-os à produção e divulgação do 
conhecimento científico e à docência. 
O programa concentra-se na área da Biomedicina e, para tanto, os projetos de 
pesquisa desenvolvidos pelo Programa englobam diversas áreas do conhecimento 
na tentativa de poder formar profissionais com diferentes perfis dentro das 
Ciências da Saúde. 
Os alunos de pós-graduação terão a mais elevada formação nas linhas de 
pesquisa oferecidas pelo Programa. Para tanto, nosso quadro docente tem a 
participação de pesquisadores com diferentes ênfases na grande área das 
Ciências da Saúde. 
 
Ementa: 
Estudo dos mecanismos de sinalização celular, como receptores, mensageiros e 
efetores intracelulares. Sistemas de sinalização e integração entre as vias de 
sinalização. Sinalização celular em várias situações fisiológicas e fisiopatológicas; 
como memória, proliferação e diferenciação celular, apoptose, câncer, diabetes, 
obesidade e defesa imune e hipertensão. 
 
Objetivo da disciplina: 
As células de um organismo pluricelular foram programadas para responder a um 
conjunto específico de sinais extracelulares produzidos por outras células. A 
sinalização celular requer, além das moléculas sinalizadoras extracelulares, um 
conjunto complementar de proteínas receptoras em cada célula que permita a ela 
responder de uma forma característica.  Sendo assim, o objetivo desta disciplina é 
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oferecer uma visão básica, porém ampla, sobre a sinalização entre as células, 
principalmente no que tange os mecanismos intracelulares, bem como fornecer 
uma idéia do envolvimento destes mecanismos em processos celulares 
fisiológicos e fisiopatológicos. Também, proporcionar conhecimento para que o 
aluno tenha a capacidade de aplicar os ensinamentos de sinalização celular em 
seu projeto de pesquisa. O contato com a literatura e a sua interpretação também 
é um objetivo fundamental desta disciplina. 
 
Objetivos Específicos 
• Estudar os princípios de sinalização celular; como os mecanismos básicos 
de sinalização extracelular e intracelular: Receptores, mensageiros e efetores 
intracelulares e regulação por fosforilação. 

• Estudar os sistemas de quinases dependentes de cAMP e proteína quinase 
A e C; fosfolipases e receptores com atividade tirosina-quinases  e proteínas 
quinases ativadas por mitógenos (MAPKs). 

• Estudar a integração da sinalização celular nos quais o mecanismo está 
bem compreendido; tais como controle do ciclo celular, diferenciação e apoptose. 
Ainda, estudar exemplos de algumas patologias que resultam, pelo menos em 
parte, de defeitos em rotas sinalizadoras. 

• Estudar efeito da ativação de várias vias de sinalização e mecanismos de 
sinalização intracelular em neurônios. 
 
 
Conteúdo: 

• Receptores, mensageiros, canais, proteína Gs, quinases, ancoramento, 
fosfatases, proteases, fatores de transcrição. 

• Vias de sinalização: cAMP/PKA; Fosfolipases/PKC/ PI3K; MAPKs e 
Caspases. 

• Sinalização em biologia celular, fisiologia e patologia com enfoque em 
transdução de sinal: apoptose, ciclo celular e diferenciação celular, 
regulação da expressão gênica, doenças neurodegenerativas, câncer, 
diabetes e obesidade, hipertensão e defesa imune 

 
Metodologia de ensino: 

• Aulas Teóricas - expositivas; 

• Seminário; 

• Prova domiciliar (consulta); 

• Leituras de artigos científicos (revisão). 
a) Primeiro dia da disciplina: aula dialogada ministrada pelo professor 
responsável pela disciplina.  
b) Demais dias de aula: Nas três (3) primeiras aulas do encontro será dialogada 
ministrada pelo professor responsável seguida por apresentação dos alunos 
(seminários) após o horário de intervalo (artigos científicos selecionados pelo 
professor ou aluno). Discussão dos temas apresentados. 
c) Último dia de aula: aula dialogada ministrada pelo professor responsável pela 
disciplina e entrega da avaliação domiciliar 



 
Observação: As discussões sobre o tema de cada seminário envolverão todos os 
alunos participantes da disciplina. Os alunos poderão ser argüidos a respeito do 
tema. 
 
Avaliação: 

• Apresentação de seminário: Assunto da apresentação será escolhido pelo 
professor.  

• O aluno será avaliado pela apresentação de seminário durante a disciplina 
(50%). A prova escrita domiciliar individual corresponderá aos demais 50% 
da nota. 
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Edição. 2ex. 
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Koogan, 1997. 2 ex. 
 
LODISH, H.; Berk, H; Matsudaira, P; Kaiser, C.A; Krieger, M; Scltt, M.P. Biologia 
Celular e Molecular. Artmed Editora, 5ª edição, 2005. 2 ex. 
 
ZAHA, A. et al. Biologia Molecular Básica.  Ed. Mercado Aberto, 1996. 2 ex. 
 
Complementar: Artigos científicos referentes aos temas, selecionados pelo 
professor responsável pelo curso e entregue como apostila. Capítulos de livros 
referentes aos temas abordados também serão fornecidos pelo docente. 
 
 
 
 
 

 

Emilio Luiz Streck 
Coordenador do PPGCS 
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 Professor Responsável 


