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AULAS TEÓRICAS
1. Conceitos Base de Medicina Regenerativa (Semana 1: 3h)
1.1 Estado actual da Medicina Regenerativa: progressos, perspectivas e desafios
1.2 Conceito de Engenharia de Tecidos e Metodologias
2. Organização Celular e Regeneração (Semana 2-3: 6h)
2.1 Organização celular
2.2 Mecanismos de sinalização em envolvidos em regeneração de tecidos
2.3 Matriz extracelular e biomateriais que imitam a matriz extracelular
2.4 Formação de grupos de trabalho e distribuição dos trabalhos
3. O papel das células em Engenharia de Tecidos (Semana 4: 3h)
3.1 Conceito de célula estaminal
3.2 Células estaminais adultas e embrionárias
3.3 Cultura de células
3.4 Apoio ao trabalho de grupo
4. Biomateriais em Medicina Regenerativa (Semana 5-8: 12h)
4.1 Scaffolds em Engenharia de Tecidos: materiais, estruturas, processamento, caracterização
4.2 Modificação de biomateriais
4.3 Biomateriais biomiméticos e inteligentes
4.4 Design e engenharia de microambientes celulares à escala nanométrica
4.5 Avaliação da resposta biológica a biomateriais
4.6 Apoio ao trabalho de grupo
4.7 Visita ao CEMUP
5. Bioreactores em Engenharia de Tecidos (Semana 9: 3h)
5.1 Conceito de bioreactor
5.2 Tipos de bioreactor
5.3 Parâmetros a controlar no bioreactor

5.4 Aplicações em Engenharia de Tecidos
5.5 Apoio ao trabalho de grupo
6. Exemplos de aplicações terapêuticas de biomateriais em terapias regenerativas (semana 10-11: 6h)
6.1 biomateriais com aplicação na regeneração de musculo e cartilagem
6.2 Biomateriais para aplicação em regeneração do sistema nervoso
6.3 Biomateriais para aplicação em regeneração do  pâncreas/fígado
6.4 Biomateriais como sistemas de libertação controlada de fármacos
7. Apoio ao trabalho de grupo (semana 12-13: 6h)

Promover o conhecimento na área de Biomateriais com aplicações em Medicina Regenerativa (MR).
Introdução dos conceitos base de Regeneração em sistemas biológicos. Conhecer a organização
celular em diferentes tecidos e órgãos. Compreender como mimetizar a organização celular,
explorando as interacções célula-biomaterial no contexto da regeneração de tecidos. Introdução ao
conceito de nanotecnologia. Aplicação dos conhecimentos base adquiridos em Biomateriais I e
conhecer o papel dos biomateriais em diferentes áreas da MR: sistema nervoso, sistema
cardiovascular, sistema musculoesquelético, pele , etc.

Metodologias de ensino

1 aula de 3h/semana
Avaliação:
1- Elaboração de um projecto no âmbito da medicina regenerativa, que compreenda uma estratégia
de Engenharia de Tecidos com nota mínima de 10 valores (peso de 50% na nota final)
2- Exame final, com nota mínima de 10 valores (peso de 50% na nota final);
3- Presença obrigatória numa visita de estudo ao Centro de Materiais da Universidade do Porto
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