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2. Apresentação da disciplina:

Esta  disciplina  pretende  mostrar  ao aluno cómo realizar  determinações  de parámetros  cinéticos
enzimáticos de forma correta e utilizando aproximações computacionais modernas. Pretende também
repassar os conceitos básicos, entrar em outros mais avançados sobre inhibição e ativação enzimática
e proprocionar as ferramentas para a criação de figuras relacionadas com a cinéticia enzimática. O
curso terá um caráter fortemente prático com foco na resolução de problemas pelo aluno. 

Cabe mencionar que esta disciplina será proposta para ser oferecida e aberta para vários outros
programas de pós-graduação. A decisão sobre isso cabe à Pró-Reitoria de Pós-graduação. Caso fosse
aceita pela ProPG, seria ministrada em Inglés.

3. CONTEUDO PROGRAMÁTICO (Topics):

1. Chemical Kinetics
2. Effects of pH and Temperature on Enzyme Activity
3. Monosubstrate Reactions

a. Steady state approximation
b. Significance of Km and Vmax kinetic parameters
c. Other kinetic parameters 
d. Linear and non-linear parameter estimation
e. Graphical representations

4. Linear Inhibition
a. Competitive inhibition
b. Uncompetitive inhibition
c. Mixed inhibition
d. Non-competitive inhibition
e. Non-reversible inhibition
f. Graphical representations

5. Non-Linear Inhibition
a. Hyperbolic inhibition in monosubstrate reactions
b. Determination of kinetic constants in hyperbolic inhibition
c. Parabolic inhibition in monosubstrate reactions

6. Enzyme Activation
a. Non-essential activation
b. Essential activation

7. Steady-State Kinetics of Bisubstrate Reactions
a. Random bisusbstrate reactions
b. Ordered bisusbrate reactions – Bi Bi



c. Ordered bisubstrate reactions – Ping pong
8. Allosterism

a. Cooperative vs allosteric effects
b. Hill model
c. MWC model
d. KNF model

4. OBJETIVOS

 Aportar a base conceitual e a capacidade de análise  de dados relacionados com atividades e
constantes enzimáticas. 

 Fomentar e estimular a busca por soluções criativas e eficientes para os problemas relacionados
com a determinação de constantes cinéticas e atividades enzimáticas. 

 Proporcionar  o  suporte  teórico  necessário  para  desenvolver  uma  pesquisa  relacionada  com
enzimas.

5. PROCEDIMENTOS DE ENSINO – METODOLOGIA - (Técnicas, recursos e avaliação)

 Diariamente  serão  apresentados  os  conteúdos  teóricos  e  os exercícios  práticos  através  de
problemas numéricos confeccionados pelo professor.

 A exposição do conteúdo ocorrerá por meio de aulas expositivas. 
 As aulas expositivas terão apresentação de teorias e exemplos práticos, seguidas em geral de

exercícios  de fixação  e  de  raciocínio  dedutivo,  assim como preguntas  para  gerar  debate  e
discussão.  Muitas  das  atividades  em  aula  poderão  realizadas  em  grupo  com  aproximação
Phillips 6-6.

 Tipos  de  atividades  propostas: Resolução de  casos  relacionados  com  as  últimas  aulas.
Comparação de métodos de estimação e análise. Análise de situações problema.  Pesquisas
bibliográficas sobre estudos clásicos publicados. 

 As aulas da disciplina serão organizadas e coordenadas pelo professor, com participação ativa
dos alunos, sobre os temas previstos no conteúdo programático e artigos. Os alunos devem
estudar e preparar-se, previamente para cada encontro. 

 O  trabalho final da disciplina será individual  sobre um tema/problema a escolher entre uma
oferta  prévia.  A resolução  do  problema  (determinação  de  constantes,  análise  de  dados  e
geração  de  representações  gráficas  apropriadas)  será  apresentado  en  sala  de  aula  e  a
availação será por pares ponderado pelo professor. 

 Carga horária: A disciplina possui um total de 6 créditos: 2 para teoria e 4 para prática.  Será
um total de 30 horas presenciais (Aulas expositivas) e 60 horas de trabalho individual do aluno,
sendo que 20 correspondem ao trabalho final.

6. AVALIAÇÃO

Critérios de Avaliação: 

A avaliação dos estudantes será realizada ao longo do semestre através da assistência ás aulas (AA), 
as atividades individuais temáticas (AT) e do Trabalho Final individual (TF). Cada aspecto terá o peso a 
seguir:
AA: Máximo de 4 pontos
AT: Máximo de 3 pontos
TF: Máximo de 3 pontos
A Media Final (MF) será a soma dos pontos obtidos nos diferentes aspectos (AA+AT+TF=MF). Serão 
necessarios 6 pontos como média para passar.

Observações importantes de avaliação:



- Os AT serão avaliados individualmente.
- Os AT devem ser entregues por correio eletrónico preferivelmente em inglês, mas poderão ser 

aceitos em português.
- Receberão nota 0 (zero) os trabalhos que apresentarem sinais de cópias de outros trabalhos, 

contiverem evidências de material literalmente copiado ou traduzido de livros ou Internet.

Atividade pedagógica de recuperação de desempenho em avaliações:

O aluno que não for aprovado e satisfizer poderá ingressar no Regime de Recuperação nos termos e 
condições: 

 Para os estudantes que não atingiram a média, será aplicada uma prova substitutiva desde que
possuam frequência igual ou superior a frequência exigida pelas normas da UFSCar.

 Programa de Atividades e de Orientação: O professor responsável estará à disposição dos
alunos  para  orientá-los  em  suas  dúvidas,  mediante  agendamento  prévio.  As  atividades  de
recuperação serão estabelecidas pelo professor responsável pela disciplina.

 Formas de avaliação: O aluno fará uma única prova de toda a matéria do semestre. As análises
de aprendizagem individuais (prova de recuperação) serão escritas e constituídas de no mínimo
50% de questões discursivas/dissertativas, aplicadas em data previamente agendada com os
discentes.
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