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CÓDIGO DISCIPLINAS 
Carga 

horária 
PERÍODO/HORÀRIO PROFESSOR Conhecimentos prévios 

Vagas 

 

BMM-733 Divulgação e difusão da Ciência 30  A combinar Flávia Lima  03 

BMM-739 Biologia  Tecidual 60 11/09 a 04/12 

3ª f.  de 8-12 

 6ª f de 9:30-11:30 

Lycia Gitirana  ilimitado 

BMM-752 Vesículas extracelulares e microambiente 

tumoral 

15 10/08 a 05/10 

6a feira 

09 às 11h 

Maria Isabel Rossi   20 

BMM-779 Genética do desenvolvimento em drosophila 30 24/08 a 09/11 

6ª feira 

12 às 13h 

Helena Araujo As aulas serão em inglês 10 

BMM-783 Cognição e plasticidade cerebral 45 Parte teórica 01/10 a 

05/10 – 9-12 

Parte prática 08/10 a 

12/10 - horário flexível 

Rogerio Panizzutti Conhecimentos básicos de 

neurociência, capacidade de ler 

artigos científicos em inglês e 

interesse em aprender como 

redigir um projeto de pesquisa 

10 

BMM-767 Controle genético do desenvolvimento 

embrionário de vertebrados 

30 26/11a 30/11 

9 às 17h 

José Garcia Abreu  10 

BMM-797 Bioengenharia e Reparo tecidual 60 23/10 a 06/11 

9 as 17 

Valeria Coelho 

Marcos Farina 

 ilimitado 

BMM-730 Seminários de Pesquisa I 

(OBRIGATÓRIA PARA ALUNOS DE 

MESTRADO) 

15  Coordenador do curso   

BMM-731 Seminários de Pesquisa II 

(OBRIGATÓRIA PARA ALUNOS DE 

DOUTORADO) 

30  Coordenador do curso   

BMM-708 PESQUISA DE DISSERTAÇÃO 

(DISCIPLINA DE VÍNCULO) 

0  Coordenador do curso   

BMM-808 PESQUISA DE TESE DE DOUTORADO 

(DISCIPLINA DE VÍNCULO) 

0  Coordenador do curso   

 

 

 



 

 

EMENTAS: 

 
BMM 733 – Divulgação e difusão da Ciência  (2 créditos –30 horas) 

Ementa:  Divulgação e difusão científica voltada para estudantes do Ensino médio e fundamental. A Universidade vai à Escola: realização de oficinas e palestras sobre o que é 

Ciência e o que faz um cientista; temas vinculados ao conteúdo dado em sala de aula sobre, por exemplo, o corpo humano, meio ambiente, etc. Ensinar Ciência de maneira lúdica 

e prática. 

BMM 752 – Vesículas extracelulares e microambiente tumoral  

Ementa: Fornecer aos alunos conhecimento teórico sobre a organização de tumores como órgãos complexos e discutir mecanismos de interação celular no microambiente tumoral, 

com especial atenção à produção de vesículas extracelulares (VEs) como forma de comunicação celular e de progressão tumoral. 

Temática: Tumores epiteliais e seu microambiente; fibroblasto-associado ao câncer (CAF, cancer-associated fibroblast) e sua origem a partir de células mesenquimais do estroma 

e de células da parede vascular; células do sistema imune inato e adaptativo associadas ao câncer; comunicação celular mediada por vesículas extracelulares (VEs) na progressão 

tumoral, incluindo o conceito de nicho pré-metastático; características e propriedades biológicas das VEs; métodos de isolamento e quantificação; VEs como biomarcadores: seu 

possível emprego no diagnóstico e no acompanhamento clínico. 

BMM 739 - Biologia Tecidual  

Estudo da estrutura dos tecidos animais e noções de histofisiologia. 

 

BMM 767 – Controle Genético do Desenvolvimento embrionário de vertebrados: o xenopus como modelo de estudo   

Ementa: Biologia, fertilização in vitro e desenvolvimento do Xenopus; Rotação  cortical  e o estabelecimento do “pré-organizer”;Biologia molecular do “spemann organizer” 

Componentes envolvidos na sinalização mediada por BMPs: conservação evolutiva do eixo dorso-ventral; indução do mesoderma; sinalização por TGFPs; Formação da região 

anterior do embrião: sinalização mediada por Wnt, Modals e BMPs; Integralização de sinais na formação dos eixos antero-posterior e dorso-ventral .    

Bibliografia: Artigos científicos. 

 

 

BMM 779 – Genética do desenvolvimento em drosophila  

Ementa: Bases da genética de desenvolvimento de Drosophila melanogaster: cromossomas, marcadores e genoma. Ciclo de vida. Bases do desenvolimento embrionário. Bases da 

metamorfose. Produção e análise de alelos mutantes. Vetores para transformação em drosophila. Mecanismos de expressão dirigida. Mecanismos de produção de clones 

recombinantes para alelos nulos e sperexpressão. Uso de recursos digitais e bases de dados para o modelo animal. 

 

BMM 783 -  Cognição e plasticidade cerebral  

Ementa:  Conceitos de plasticidade cerebral; Domínios cognitivos;Declínio cognitivo em transtornos neuropsiquiátricos; Aplicação da plasticidade cerebral para a correção de 

declínios cognitivos; Avaliação dos resultados da neuroterapia cognitiva; Noções básicas para preparação  de projeto de pesquisa; Preparação de proposta de projeto de pesquisa 

na área. 

 

BMM 797 – Bioengenharia e reparo tecidual  

Ementa: Organização tecidual: os tecidos básicos, matriz extracelular, Interação célula-célula e célula-matriz, Processos fisiológicos celulares envolvidos na organização e 

manutenção, Organização tecidual: os tecidos básicos, matriz extracelular, Interação célula-célula e célula-matriz, da homeostasia tecidual: Diferenciação celular, Migração celular, 



proliferação e morte celular. Fatores regulatórios de processos fisiológicos celulares (citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento, reparo tecidual, bioengenharia: conceito, 

aplicações 

Biomateriais: conceito, tipos, potencial para uso em medicina regenerativa, Biomateriais e Nanotoxicologia, Análise estrutural de biomateriais (infravermelho, difração de raio X, 

microscopia eletrônica de alta resolução e analítica), Desenvolvimento de órgãos artificiais, Biocompatibilidade e inflamação, Pesquisa translacional em biomateriais 

 

BMM-730 - Seminários de Pesquisa I: 

A disciplina consiste em presenciar os seguintes seminários: Seminários Integrados do ICB, Vesalius, ALV, IBCCF, PAN, Microbiologia e Imunologia, IDOR e Exames de 

Qualificação do PCM. (OBRIGATÓRIA PARA ALUNOS DE MESTRADO). 

 

BMM-731 - Seminários de Pesquisa II:  

A disciplina consiste em presenciar os seguintes seminários: Seminários Integrados do ICB, Vesalius, ALV, IBCCF, PAN, Microbiologia e Imunologia, IDOR e Exames de 

Qualificação do PCM. (OBRIGATÓRIA PARA ALUNOS DE DOUTORADO). 
 

 


