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DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: Biologia Aplicada à Engenharia I SIGLA: 1BAE103 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 54h TEORIA: 36h PRÁTICA: 18h 

 

CURSO:  Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS:  - 

 

EMENTA:    
Classificação dos seres vivos. Taxonomia. Microrganismos de interesse 
industrial. Morfologia e estrutura de procariotos (Eubacteria e Archae) e 
eucariotos (fungos). Princípios de nutrição microbiana. Principais microrganismos 
com aplicação industrial. 

 
 

P L A NO   D E   E N S I N O  -  Semestre 2019/1 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  
Proporcionar aos acadêmicos conhecimentos sobre a taxonomia de 
microrganismos de relevância industrial no que concerne à morfologia, 
classificação, emprego biotecnológico, transgenia. 

 

Objetivos Específicos: 
- Descrever os táxons. 
- Caracterizar o processo evolutivo, de energia (fermentação), cultivo em in vitro 
de microrganismo com emprego industrial. 
Descrever o metabolismo microbiano 
Diferenciar as diferentes modalidades de crescimento microbiano 
Verificar através de pesquisas e visitação in loco em empresas o  emprego de 
microrganismo para a alimentos, medicamentos 

 
Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS  AVALIAÇÃO  

02 Apresentação da disciplina 

Contrato pedagógico 

Metodologia 

Critérios de avaliação 

______________ 

Prova 1 
 

06 1. Classificação dos seres vivos 
1.1. Classificação artificial x natural 
1.2. Níveis taxonômicos 
1.3 Taxonomia e classificação -sistemas de 
classificação; grupos de bactérias e fungos; 
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metodologias para classificação e identificação 
de fungos e bactérias 
1.4 Reinos da Natureza 
1.5 Evolução dos seres vivos: níveis de 
organização: estruturas moleculares 
1.6 Estruturas das células procarióticas e 
eucarióticas 

04 2. Noções de Microbiologia (do solo, do ar e 
aquática) 
2.1 Histórico da microbiologia 
2.2 Ciclo do nitrogênio 
 

Exercício individual 
 

04 3. Introdução à Biologia Aplicada à Engenharia 
 3.1 Distribuição dos microrganismos na 
natureza 
 3.2. Noções das áreas de aplicação da 
Microbiologia 
 3.3 Evolução da Microbiologia 
 3.4. Teoria microbiana da fermentação 
 3.5. Teoria microbiana da doença: parasitismo 
 3.6. Desenvolvimento de técnicas laboratoriais 
para o estudo dos microrganismos: 
 3.7. Desenvolvimento nos processos de 
prevenção de doenças: antissepsia, 
imunização, quimioterapia. 
 3.8. Microbiologia e bioquímica 
Apresentação de uma indústria de base 
microbiológica. 
2.3 Áreas de aplicação industrial da 
microbiologia 

Exercício individual; 
Exercício individual; 
Trabalho em grupo 
 

12((T/P) 4. Bactérias 
4.1 Morfologia e classificação das bactérias 
 4.1. Definição, habitat, importância; 
 4.2. Morfologia, identificação, estrutura 
bacteriana, flagelos, fímbrias, pelos pili ou 
cílios, capsula mucilaginosa; 
 4.3. Parede celular, membrana citoplasmática 
ou parede celular, mesossomas, 
citoplasma, ribossomos, grânulos ou 
armazenagem, sistema fotossintético, corpo 
cromático, nucleóide ou material nuclear; 
5. Endosporo, divisão celular, crescimento 
bacteriano. 
 5.1. Reprodução e crescimento 
5.1.1 Fatores que afetam o crescimento dos 
micro-organismos 
 5.2. Metabolismo bacteriano 
 5.3. Cultivo das bactérias em laboratório 
 5.4. Observações microscópicas de bactérias. 

Prova 2 
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5.5 Genética de microrganismos (bactérias) - 
mecanismos de variabilidade genética; 
conjugação, transdução, transformação, 
mutação, transposons 
5.7. Infecção, resistência e imunidade 
5.5  Engenharia Genética 
5.6 Observação de lâminas permanentes de 
bactérias no MO 
5.7 Montagem de lâminas de bactérias 

06 (T/P) 6. Fungos 
6.1 Morfologia, reprodução e classificação de 
fungos 
 6.2. Cultivo de fungos: técnicas de laboratório 
para isolamento, preservação, propagação e 
fermentação. 
 6.3. Observações microscópicas de fungos 
6.4 Fermentação e extração dos produtos 
6.5 Fungos na indústria alimentícia 
6.6  Aspectos de utilização de fungos na 
Biotecnologia moderna: processos industriais, 
médico-farmacológicos, agrícolas e 
relacionados ao ambiente. 
6.7 Fungos do solo e associações biológicas. 
Fixação de nutrientes e decomposição. 
6.8. Metabolismo dos fungos – nutrição – 
enzimas – respiração e fermentação 
6.9 Principais usos industriais e problemas 
causados 
6.10 Utilização industrial de leveduras. 
6.10 Observação de lâminas permanentes de 
FUNGOS 

Prova 3 

08 7. Vírus 
7.1 Introdução a Virologia: propriedades gerais 
dos vírus: conceito, composição química, 
estrutura, classificação, mutiplicação dos vírus e 
patogenia das infecções virais 
7.2 Morfologia, características e propriedades 
gerais de vírus 
7.3 Principais eventos envolvidos na replicação 
viral: principais estratégias de replicação dos 
vírus de genoma DNA e RNA; 
7.3. Bacteriófagos 

Exercício individual; 
Trabalho em grupo 
Relatório de vídeo 
Exercício individual; 
Trabalho em grupo 
Prova 4 
Avaliação 
Seminário 

12 8 Microbiologia Industrial 
8.1 Utilização e exploração dos microrganismos 
pelo homem 
 8.2 Noções de biotecnologia e microbiologia 
industrial 
8.3 Espécies microbianas utilizadas em 
processos industriais e as características que 

Exercício individual 
Seminário  
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lhes conferem potencial interesse para a 
indústria. 
8.4.1  Metabolismo dos microrganismos e 
aplicações para processos e produtos 
biotecnológicos 
 8.4 Noções de microbiologia do leite e seus 
derivados e dos alimentos 
8.5 Obtenção de produtos oriundos do cultivo 
microbiano: Metabolitos primários, Metabólitos 
secundários, enzimas, etc... 
8.6 Microrganismos de aplicação industrial: 
Características desejáveis de bactérias, 
leveduras e fungos filamentosos. Meios de 
cultura na produção industrial. 
8.7 Produção de alcoois e cetonas, ácidos, 
vitaminas, aminoácidos, polissacarídeos, 
antibióticos, enzimas e microrganismos 
utilizados. 
8.8 Principais produtos de origem 
microbiológica 
8.9 Avanços mais recentes no campo da 
biotecnologia 
8.10 Rotas metabólicas de interesse industrial e 
ambiental 

54 Carga horária total teórica: 36 

Carga horária total prática:18 
 

 
 

Metodologia Proposta:  
Aula expositiva; 
Vídeos; 
Experimentos; 
Técnica de pintura (desenho); 
Textos científicos para resumo. 
Aulas de revisão dar-se-ão através de professor com horário previamente 
estabelecido no contrato pedagógico com os acadêmicos nas terças-
feiras das 14 às 17 horas no laboratório de Biologia 

 

Avaliação do Aluno: Na avaliação formativa os instrumentos empregados 
são: avaliações escritas com questões objetivas e subjetivas, exercícios 
individuais e em grupo, apresentação de seminários, observação do 
empenho/participação do aluno. A qualidade do desempenho do aluno será 
avaliada com base no desenvolvimento das seguintes atividades e com os 
seguintes critérios: 
04 provas com peso 20% cada; 
01 Trabalho em grupo através de seminários (20%) 
Obs.: a avaliação de segunda chamada ocorrerá num prazo de 15 dias no 
período de aula 
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Obs.: Em cada avaliação, será incluída uma questão referente ao ENADE com o 
fito de contribuir no entendimento dos mesmos sobre a dinâmica das questões . 
**Em relação ao uso de computador, celular, tablet: somente deverão ser 
usados para fins didáticos. O uso de celular só será permitido fora da sala de 
aula. Caso necessário, devem permanecer em modo silencioso. Nas avaliações 
(provas, seminários, etc), os aparelhos devem ser desligados. 
 

 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 

A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de 
provas de segunda chamada. Segundo esta normativa, O acadêmico 
regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações 
nas datas fixadas pelo professor, poderá solicitar segunda chamada desta 
avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante 
legal, entregue na Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do 
Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que 
se enquadrem em um das seguintes situações: I - problema de saúde do aluno 
ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; II - 
ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros, comprovada por 
Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; III - manobras ou exercícios 
militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; IV - luto, 
comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes em linha reta (pais, 
avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou 
companheiro (a), com prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o óbito; V - 
convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para 
eleições em entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da 
autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades previstas e 
autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância 
hierárquica superior, comprovada através de declaração ou documento 
equivalente; VII - direitos outorgados por lei; VIII - coincidência de horário de 
outras avaliações do próprio curso, comprovada por declaração da chefia de 
departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a 
UDESC, o Município, o Estado ou o País; X – convocação pelo chefe imediato, 
no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente assinado e 
carimbado, contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de 
documento anexo que comprove o vínculo empregatício, como cópia da carteira 
de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. Importante: O 
requerimento deverá explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a 
avaliação. 
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