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Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60 - -  

Ementa:  

Biofísica do meio ambiente. Biofísica do meio interno do organismo. Modelos de membranas e tipos 

de comunicação intercelular. Bioeletrogênese. Atividades elétricas: cardíaca e encefálica. Aspectos 

biofísicos de alguns sistemas. Estudo biofísico da pressão. Biofísica dos sentidos. Biofísica nuclear. 

Fotobiopolímeros. 

 

Objetivos Específicos   

Entender que as leis da física regem os organismos vivos. 

Compreender os fenômenos físico-biológicos que ocorrem desde escalas microscópicas (moleculares e 

celulares) até escalas macroscópicas (organismos e ambiente). 

Relacionar aspectos físicos (como o clima) à adaptabilidade dos organismos vivos ao ambiente. 

 

Conteúdo Programático   

Moléculas e transferência de substância entre células, modelos de membranas e comunicação 

intercelular. 

Metabolismo celular e produção de energia. 

Crescimento logístico e exponencial de células e organismos. 

Fluidos e suas formas de transporte: introdução ao metabolismo dos organismos vivos. 

Produção e transferência de energia entre os seres vivos e o meio ambiente. 

 

20/05/2021



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ENSINO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

 

Determinantes físico-ambientais e adaptação dos organismos vivos ao meio ambiente. 

Princípios de ecologia animal. 

Metodologia   

O conteúdo será desenvolvido por meio de estratégias didático-pedagógicas diferenciadas. Levará em 

conta o contexto de pandemia e isolamento social, garantindo a segurança dos agentes envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem. Em acolhimento ao Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e 

Emergencial – Earte- aprovado pela Universidade Federal do Espírito Santo, os conteúdos propostos se 

dividirão em aulas síncronas e assíncronas, fazendo uso, preferencialmente, das ferramentas do Gsuite. 

As atividades didáticas síncronas, que requerem a participação dos/as estudantes e da docente em 

tempo real, contribuindo para um ambiente virtual de aprendizagem interativo, dar-se-ão pela 

plataforma do Google Meet de videoconferência e pelo ambiente virtual do Classroom. Tais atividades 

síncronas respeitarão o percentual mínimo de 25% da carga horária total da disciplina. 

As aulas síncronas serão dialogadas com o uso de problematização, buscando criar situações que 

levem o aluno a perceber em sua realidade potenciais objetos de pesquisa.  

As atividades didáticas assíncronas abordarão atividades individuais ou em grupo com orientação 

prévia da professora e serão organizadas no ambiente virtual do Classroom, utilizando o Google Drive, 

Google Docs e Google Forms. Também será possível o uso do recurso do Google Chat, e outros que se 

julgar necessário durante o semestre. 

As aulas síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina 

esta disciplina, facultando-se ao aluno seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa 

manifestação. 

Haverá durante, a própria transmissão das atividades síncronas, o alerta escrito e verbal de que é 

proibida a utilização daquelas imagens sem expressa autorização. 

 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

A avaliação será contínua, formativa e somativa. Serão utilizadas diversas estratégias divididas entre 

tempo universidade e tempo comunidade como discussão e participação em aula, bem como a 

realização de atividades individuais e coletivas acerca dos conceitos fundamentais discutidos na 

disciplina. Em consonância com o Earte, adotar-se-ão ferramentas virtuais, como o formulário 

Google, permitindo que as/os educandas/os realizem atividades avaliativas de forma remota, tanto 

em aulas síncronas quanto assíncronas. 
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Cronograma  

O cronograma aqui apresentado está explicitado de acordo com as etapas ocorrentes no Tempo 

Universidade. 

Etapa 1: Organização e metabolismo celular. 

Etapa 2: Crescimento e desenvolvimento de células e organismos. 

Etapa 3: Tipos celulares, comunicação celular, tecidos e suas funções. 

Etapa 4: Produção e transferência de energia entre os seres vivos e o meio ambiente. 

Etapa 5: Determinantes físico-ambientais e adaptação dos organismos vivos ao meio ambiente. 

Princípios de ecologia. 
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