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Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: PRINCÍPIOS GENÉTICOS EM BIOTECNOLOGIA Código: BG026 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

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

CH Total: 60 

CH semanal: 04 

Padrão (PD): 

30 

Laboratório (LB): 

30 
Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 

Orientada (OR):  

0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 
 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Propiciar bases teóricas e práticas relativas à genética molecular, e engenharia genética, visando 
a sua utilização na biotecnologia. 

 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

1. Bases Genéticas da Biotecnologia 
2. Ferramentas de Genética Molecular 
3. Diagnóstico de doenças infecciosas e genéticas 
4. Genética Forense 
5. Terapia Gênica e vacinas de DNA 
6. Biotecnologia na agricultura 
7. Biotecnologia animal 
8. Melhoramento de microrganismos e aplicações. 
9. Metagenômica 
10. Clonagem de organismos 
11. Epigenética e suas implicações na biotecnologia 
12. Análise de expressão gênica 
13. Estrutura e sequenciamento de genomas 
 

OBJETIVO GERAL 
 

O aluno deverá ser capaz de compreender as bases genéticas da biotecnologia, conhecer as ferramentas 
utilizadas em engenharia genética e como utilizá-las na biotecnologia e se conscientizar da importância e 
dos riscos potenciais da utilização de técnicas de engenharia genética. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de racionalizar o conhecimento repassado e avaliar como 
este pode ser aplicado na sua área de formação. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

a) Nos dias de atividade síncrona, professoras e discentes se reunirão remotamente através da 

plataforma Teams. Durante este período, ocorrerá aula expositiva com o uso de slides exibidos 

na própria plataforma. Será reservado um tempo para esclarecimento de dúvidas sobre as 

atividades realizadas durante a semana. Esta atividade será gravada e disponibilizada para os 

alunos que, por algum motivo, não puderam participar de maneira síncrona. 
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b) Semanalmente os alunos receberão o link para uma ou mais vídeo aulas e outros materiais 

audiovisuais relacionados ao conteúdo teórico-prático.  

c) Semanalmente serão propostas listas de exercícios relacionadas às aulas práticas e ao 

conteúdo teórico-prático. Estas listas terão prazo definido para execução e entrega por parte 

dos discentes. Tal atividade será debatida na videoconferência da semana subsequente. Estas 

atividades serão utilizadas como comprovação da presença para a carga horária assíncrona e 

contribuirão para a nota final. 

d) Materiais didáticos suplementares serão fornecidos conforme a necessidade, como capítulos 

de livros que não estejam na bibliografia aqui mencionada e artigos científicos. 

e) Além das atividades a serem entregues, os alunos também serão avaliados através de duas 

provas realizadas nas semanas 5 e 10. As provas serão disponibilizadas para os alunos em 

horário previamente agendado com tempo de execução definido. Durante o período de 

execução da prova a professora ficará disponível através da plataforma Teams para eventuais 

dúvidas. 

f) Formas de comunicação: Plataforma de vídeo conferência Microsoft Teams, Canal no YouTube 

para a disciplina e email das professoras responsáveis.  

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações realizadas serão: 

 

a. Listas de exercícios semanais relacionadas as aulas teóricas e ao conteúdo teórico-prático 

b. Duas provas realizadas durante o período de atividades síncronas (os alunos receberão a prova e 

terão um prazo definido para a devolutiva durante o horário da sincronia da disciplina).  

c. A média final será calculada pela seguinte fórmula:  

 

      [1ª prova (10,0) + 2ª prova (10,0) + listas de exercícios (10,0)] / 3 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Garcia, A.B. et al. Biologia Molecular - Vol. 1. 1a ed. Fundação CECIERJ, 2007. Disponível em 

<https://canal.cecierj.edu.br/recurso/4555>. 

Garcia, A.B. et al. Biologia Molecular - Vol. 2. 1a ed. Fundação CECIERJ, 2007. Disponível em < 

https://canal.cecierj.edu.br/recurso/6594>. 

Gonçalo, A.S.F. et al. Biologia Molecular - Vol. 3. 1a ed. Fundação CECIERJ, 2007. Disponível em 

<https://canal.cecierj.edu.br/recurso/6924>. 

 

Molecular Biology – Clark et al. 3ª ed. Editora Elsevier, 2019. Livro em inglês, mas com linguagem muito 

acessível e figuras muito didáticas. Acesso liberado pela editora devido a pandemia. 

Disponível em https://www.sciencedirect.com/book/9780128132883/molecular-biology 

 
Fundamentos de Genética - Snustad D.P. e Simmons M.J. 6ª ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2013. 
 
Lehninger: Princípios em Bioquímica - D. L. Nelson e M.M Cox. 6ª ed. Ed. Artmed. 2014. 
 
Clonagem gênica e análise de DNA – Brown, T.A. 4ª ed. Ed. Artmed. 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

Biologia Molecular da Célula. Alberts, B., Johnson, A.; Lewis, J.; Morgan; Raff, M.; Roberts, K.; Walter, P. 6ª ed. 
Artmed, 2017. 
 
Introdução à Genética - Griffiths, A.J.F.; Wessler, S.R.; Carroll, S.B.; Doebley, J. 11ª ed. Guanabara Koogan, Rio de 
Janeiro, 2016. 
 
Biologia Molecular do Gene – Watson, J.D., et al. 7ª ed., Editora Artmed, 2015. 
 
Genômica – Mir, L., Moreira Filho, C. A., Menck, C. F. M., et al. 1ª ed., Editora Atheneu, 2004. 
 

https://www.sciencedirect.com/book/9780128132883/molecular-biology
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DNA segredos e mistérios. Farah, S. B. 1ª ed., Editora Sarvier, 1997. 
 

 

 
Professoras da Disciplina: Ana Claudia Bonatto, Roseli Wassem 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Lupe Furtado Alle 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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


