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SÚMULA DA DISCIPLINA 
 
 

1. Identificação 
Código e nome da disciplina: QUP 167 – Biossensores: Fundamentos e Aplicações 
Professores responsáveis: Jacqueline Arguello, Klester S. Souza 
Nível: Mestrado e Doutorado 
Carga horária: 30 h 
Créditos: 2 (dois) 
Revisado e atualizado em: Agosto_2019 
 
2. Ementa 
Este curso oferece uma perspectiva geral dos biossensores, seus princípios e aplicações. 
Biossensores eletroquímicos, ópticos, piezoelétricos e calorimétricos são apresentados em 
detalhes, enfatizando a imobilização de materiais biológicos, materiais de suporte, propriedades 
e características dos biossensores, assim como os fatores que influenciam no desempenho 
analítico. 
 
3. Objetivo 
O objetivo deste curso é proporcionar aos alunos uma visão geral sobre a preparação e 
operação de biossensores, que são dispositivos analíticos que utilizam componentes biológicos 
associados a transdutores físico-químicos. O curso aborda os principais elementos do 
reconhecimento biológico, os diferentes métodos de imobilização e transdução, bem como suas 
principais aplicações na área de saúde, alimentação e meio ambiente. Espera-se que no final do 
curso os alunos adquiram conhecimentos avançados sobre o fundamento e aplicações de 
diversas tecnologias de biossensores. 
 
4. Conteúdo Programático 
4.1 Introdução e visão geral: Breve história sobre o desenvolvimento de biossensores. 
Definição. Classificação e principais componentes. 
4.2 Elementos de bioreconhecimento: Enzimas. Anticorpos Proteínas Receptores Ácidos 
nucléicos. Tecidos e Células inteiras. 
4.3 Métodos de imobilização: adsorção, aprisionamento, afinidade, oclusão em filme 
polimérico, ligação covalente e covalente cruzada. 
4.4 Transdutores Eletroquímicos: biossensores potenciométricos, voltamétricos, 
condutométricos e impedimétricos. 
4.5 Transdutores Óticos: biossensores de UV/Vis/IR, fluorescência, luminescência, fibra ótica,  
onda evanescente, ressonância plasmônica de superfície. 
4.6 Outros tipos de transdutores: Biossensores piezoelétricos e calorimétricos. 
4.7 Nanomateriais e tecnologias utilizadas na construção de sistemas de biodetecção. 
4.8 Aplicações de biossensores em análises clínicas, alimentares e ambientais. 
 
5. Avaliação 
Devido à natureza multidisciplinar do curso, a avaliação será composta de trabalhos individuais 
e apresentação de um projeto, a saber: 
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- Elaboração de um projeto de pesquisa: Esta atividade enfoca na prática do pensamento 
crítico, explorando a capacidade de pesquisar, escrever uma proposta científica e comunicação 
oral. 
- Trabalhos semanais: Após cada aula, os alunos receberão um trabalho como tarefa a ser 
entregue na semana seguinte. O trabalho consistirá em um questionário ou uma discussão 
sobre artigos científicos. Cada trabalho receberá igual ponderação no cálculo da nota, 
assumindo a assiduidade em todas as aulas. Trabalhos entregues tardiamente sem a devida 
justificativa  não serão aceitos, assim como trabalhos plagiados. 
 
A nota final será calculada da seguinte forma: trabalhos semanais: 60% e projeto 40%. Será 
considerado aprovado o aluno que obtiver conceito final A, B ou C, atribuídos conforme relação 
abaixo: 
A - Ótimo (90 a 100%) 
B - Bom (75% a 89%) 
C - Regular (60 a 74%) 
D - Insuficiente (abaixo de 60%) 
FF - Sem frequência 
 
6. Método de Trabalho/Ensino 
O curso consistirá de aulas expositivas nas quais serão explicados conceitos teóricos e 
atividades de grupo para resolução de problemas e discussão de artigos científicos. 
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