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EMENTA (Unidade Didática)  
 

Estudo dos padrões de distribuição da diversidade genética em populações, dos mecanismos e processos que 
influenciam esta diversidade e dos métodos de estudo em genética de populações. 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 
Origens da genética de populações; Equilíbrio de Hardy e Weinberg e suas condições; Sistemas polialélicos, Genes 
ligados ao sexo, genes de dois locos; Medidas estatísticas do polimorfismo; Endocruzamento e seus efeitos; 
Estimativas de F a partir de genealogias; Efeito das mutações sobre as frequências alélicas; Deriva genética; Migração 
e estrutura populacional; Seleção: conceitos e efeitos sobre as frequências alélicas; Genética molecular de populações; 
Aplicação da genética de populações.  

 

OBJETIVO GERAL 
 

Conhecer os padrões da variabilidade genética nas populações e aplicar os conceitos e métodos apropriados ao 
estudo da variabilidade. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Calcular as frequências alélicas e genotípicas em amostras populacionais. Aplicar testes estatísticos para determinar 
se a população se encontra ou não em equilíbrio. Identificar e analisar o efeito de fatores evolutivos nas frequências 
alélicas e genotípicas de populações. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICO 
 

Em cada encontro síncrono, os alunos receberão o material (vídeos/textos) que deverão ser discutidos no próximo 
encontro. As atividades serão encaminhadas em ambiente virtual aos alunos, as discussões serão feitas nos encontros, 
no qual os discentes poderão tirar dúvidas, além disso teremos o chat permanente na plataforma Teams para 
discussões. As aulas poderão ser transmitidas ao vivo ou gravadas e disponibilizadas aos alunos através da plataforma 
Teams. Os alunos também postarão suas atividades nessas plataformas.  
 Todas as discussões em ambiente virtual contarão com registro de presença e a participação dos discentes e será 
valorizada em sua avaliação.  
 Atendimentos em fóruns de discussão também permitirão contato contínuo com os discentes para resolução de 
dúvidas. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

As avaliações serão contínuas através de atividades propostas aos alunos e uma avaliação final síncrona. 
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