
 

 
 

Ficha 2 para ensino remoto emergencial (variável) 
 

 

Disciplina: Genética Humana  Código: BG044 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( x ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 4 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Discussão de mecanismos, fenômenos e atualidades da Genética com ênfase em Genética Humana focando a 
variabilidade normal e patológica. Aplicação do conhecimento da Genética Humana na prática profissional do Curso de 
Ciências Biológicas com a discussão de temas atuais da Genética Humana. 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
História da Genética Humana. Variabilidade normal e patológica. Herança Mendeliana: padrões de herança, 
critérios de reconhecimento, principais doenças e síndromes. Herança Não Mendeliana. Citogenética: estrutura 
cromossômica e cariótipo normal. Citogenética do Câncer. Aberrações cromossômicas e principais síndromes. 
Diferenciação sexual normal e anômala. Herança multifatorial .  Genética Forense. Genética Bioquímica: erros 
inatos do metabolismo e outras doenças da infância .Aconselhamento Genético 
 

OBJETIVO GERAL 
 

O aluno deverá ser capaz de entender a variabilidade normal e patológica de etiologia genética e ter domínio de 
conceitos atualizados e técnicas empregadas no estudo da Genética Humana.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 
O aluno deverá ser capaz de entender as formas de transmissão das características genética, diferenciando-as em 

todos os seus aspectos. A compreensão dos fenômenos ,mecanismos, padrões será necessária para  aplicação dos 
conhecimentos na sua área específica de atuação 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Usaremos o método de sala de aula invertida. Os alunos poderão assistir o vídeo “Conheça a sala de aula invertida” 

no Youtube, Canal Futura. Basicamente este método consiste em  enviar atividades como textos de leitura, 
exercícios, links de consulta, sites, etc...para que o aluno prepare a aula antes do encontro. As aulas poderão 

acontecer de forma síncroma utilizando o Microsoft  Teams, do Office 365, uma vez que este hub de trabalho está 
disponível na UFPR.  Os encontros acontecerão no mesmo horário da aula presencial, para facilitar o acesso a todos 
os alunos. (Terças- feiras das 9:30 às11:30 hs). Os alunos serão avaliados mediante a apresentação das atividades 

solicitadas sendo sempre disponibilizada a todos por e-mail a rubrica para cada atividade avaliada. A participação nos 
encontros será considerada na avaliação assim como o cumprimento de prazos que serão combinados para 

apresentação das atividades. Os alunos poderão contactar a docente através do e-mail em qualquer momento para 
esclarecimento de dúvidas ou se tiveram dificuldades/dúvidas. A disciplina tem um total de 60 horas , das quais ficam 
reservadas duas horas para encontros síncronos e uma estimativa de cinco horas e meia  para o trabalho em casa e 
individual, de forma a não sobrecarregar os alunos. Os alunos poderão marcar atendimento individual quando assim 

o desejarem. 
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Biológicas 
Coordenação do Curso de ou Departamento de...... 
 



FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 O aluno será avaliado através de diversas atividades que serão solicitadas ao longo da disciplina como , discussões 
de textos, pesquisas, entrega de materiais diversos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

01 - GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. 9 ª ed.,  Editora Guanabara Koogan, 2009.726p.  
 
02 - ALBERTS, B., JOHNSON, A., LEWIS, J. et al.   Biologia Molecular da Célula. 5 ª ed.,  Editora 
Artmed, 2010. 1727p. 

 –  
 03 - SNUSTAD, D. P.; SIMONS, M. J. Fundamentos de Genética.7 ª ed., Editora Guanabara Koogan, 

2008. 604p. 
 
04- WATSON, J.D. Biologia Molecular do Gene. 7 ª ed., Editora  Artmed, 2015. 912p. 
 

 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  COM DOIS TÍTULOS PARA O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 
(06 E 07) 

01 - STRACHAN, T., READ, A. Genética Molecular Humana. 4 ª ed.,Editora Artmed, 2013. 808p. 

02- VOGEL, F; MOTULKY, A.G. Genética Humana. 3ª. ed., Editora Guanabara Koogan, 2000. 742p. 
 
03- BORGES-OSÓRIO , M.R.; ROBINSON, W.M. Genética Humana,. 3ª. ed., Editora Artmed, 2013. 784p. 
 
04- SANDERS, M.F.; BOWMAN, J.L. Análise Genética. 1ª ed., Editora Pearson, 2014. 880p. 
 
05--OSORIO, M.R.; ROBINSON, W.M. Genética Humana. 3. ed.Editora Artmed, 2013. 784p. 
 
06- BEIGUELMAN, B.  A Interpretação da Variabilidade Humana. Ribeirão Preto, SBG, 2008.152p 
 
07-GOES, A.C., MAGALHÃES, R., Genética das Ervilhas ao Genoma Humano: contribuições para uma 
revisão histórica e abordagens pedagógica., Ribeirão Preto, SBG, 2018.233 p 
  
 
 
 

 

 

 

 
 

 
Professor da Disciplina: Valéria Sperandio Roxo 
 

Assinaturas: __________________________________________  

__________________________________________________________ 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Lupe Alle Furtado 



Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


