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1 JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

A  presente  proposta  tem  por  objetivo  responder  à  demanda  de  medidas  para  o

enfrentamento da pandemia de COVID-19 por parte de Universidade Federal do Paraná. Sua

necessidade  se  justifica  em  três  eixos  distintos:  1)  manter  o  vínculo  do  aluno  com  suas

atividades acadêmicas, o que pode auxiliar no enfrentamento do período de distanciamento e

isolamento social, bem como de suas consequências psicológicas; 2) reduzir a quantidade de

alunos circulando nos campi da UFPR após o retorno das atividades presenciais e 3) propiciar

o processo educativo de maneira mais proativa dos alunos e utilizando ferramentas digitais

inovadoras de forma integrada ao processo educativo.

A disciplina Biologia Molecular para Biologia (BIO018) ofertada para o curso de Ciências

Biológicas é constituída de carga horária teórica e prática. Portanto, os docentes consideram

que  é  uma  disciplina  inadequada ao  contexto  de  ensino  a  distância.  Entretanto,  dada  a

situação emergencial, enfrentada atualmente por todos os países do mundo por ventura da

pandemia  da  COVID-19,  existe  uma  urgente  demanda  de  respostas  para  os  três  eixos

supracitados.  Assim,  as  30  horas  de  atividades  práticas  serão  convertidas  em  atividades

teórico-práticas,  envolvendo  a  discussão  de  protocolos,  avaliação  teórica  dos  passos  e

utilização de simulações computacionais.

O engajamento dos alunos (mensurado pela participação nas atividades propostas), em

nossa concepção, permitirá que não ocorra a redução significativa na qualidade do ensino e

trabalhe  outras  capacidades  de  aprendizado  aos  discentes,  além de  prover  contato  social

remoto entre os participantes. 



2 CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO

Discriminação (Horas) Docente
Responsáve

l

CH
Semana

l
Síncrona

Assíncrona

Semana Vídeos Atividades
1 27/07/2020 10 3 5 2 Silvia
2 03/08/2020 10 3 5 2 Douglas
3 10/08/2020 10 3 5 2 Douglas
4 17/08/2020 10 3 5 2 Leonardo
5 24/08/2020 10 3 5 2 Douglas
6 31/08/2020 10 3 5 2 Douglas
7 07/09/2020 Prova Final

Total 60 18 30 12  
12/09/2020 Prazo final de lançamento das notas

As atividades síncronas ocorrerão as Segundas (das 14:00h às 15:00h) e Quintas (das 14:00h
às 16:00h).

Alunos que, por ventura, não puderem realizar as apresentações de seminário terão direito ao
análogo a uma “segunda chamada” em momento alternativo a ser agendado com cada equipe.

Semana Conteúdo Metodologia
Módulo 1

1  

Contato inicial dos alunos e ambientação -Discussão do funcionamento das
ferramentas de videoconferência

-Discussão da metodologia de ensino
-Encaminhamento das videoaulas da

semana
-Encaminhamento das atividades

avaliativas semanais
-Divisão das equipes para os

trabalhos dos módulos subsequentes

Introdução à disciplina
Estrutura de ácidos nucléicos

Replicação do DNA
Transcrição

Teórico-Prática: Introdução ao laboratório

Atividade avaliativa complementar módulo 1 Listas de exercícios sobre os temas

Atividade avaliativa módulo 1
Prova com prazo de entrega de 12

horas
Distribuição das equipes para trabalho integrativo

Módulo 2

2  

Controle da expressão gênica em procariotos

-Videoaulas, listas de exercícios e
debate no horário síncrono

Tradução
Introdução à bioinformática: Bancos de dados biológicos

Eletroforese em gel de agarose
Enzimas de restrição

Enzimas de modificação do DNA
Teórico-Prática: Purificação de ácidos nucleicos

Teórico-prática: Banco de dados e filogenia
Teórico-prática: Eletroforese em gel de ácidos nucleicos

Extra: Genomas virais e de SARS-CoV-2
Atividade avaliativa complementar módulo 2 Listas de exercícios sobre os temas



Atividade avaliativa módulo 2
Prova com prazo de entrega de 12

horas
Apresentação: Entrega de análise filogenética das

sequências de SARS-CoV-2 com proposta de avaliação
Apresentação de seminário e

trabalho escrito
Módulo 3

3  

Reação em cadeia da polimerase (PCR)

-Videoaulas, listas de exercícios e
debate no horário síncrono

Clonagem de DNA e vetores
Sequenciamento de DNA

Bibliotecas genômica e de cDNA
Extra: RT-LAMP

Teórico-prática: PCR, qPCR e RT-qPCR
Teórico-prática: Restrição e Ligação de DNA
Teórico-prática: Transformação bacteriana

Teórico-Prática: Minipreparação de DNA Plasmidial

Atividade avaliativa módulo 3
Prova com prazo de entrega de 12

horas

Apresentação: Proposta de ensaios de testagem
molecular para SARS-CoV-2, metodologia e análise

crítica

Apresentação de seminário e
trabalho escrito

Módulo 4

4  

Bioinformática: Análise genômica

-Videoaulas, listas de exercícios e
debate no horário síncrono

Transcriptômica
Teórico-Prática: Montagem de genomas

Teórico-Prática: Análise de transcriptomas
Teórico-Prática: Anotação de sequências

Atividade avaliativa complementar módulo 3 Listas de exercícios sobre os temas

Atividade avaliativa módulo 4
Prova com prazo de entrega de 12

horas
Apresentação: Anotação do genoma de SARS-CoV-2 e

experimentos de RNA-seq
Apresentação de seminário e

trabalho escrito
Módulo 5

5  

Produção de proteínas em larga escala em bactérias
-Videoaulas, listas de exercícios e

debate no horário síncrono
Vetores de expressão em procariotos

Teórico-Prática: Eletroforese em gel de proteínas
Atividade avaliativa complementar módulo 4 Listas de exercícios sobre os temas

Atividade avaliativa módulo 5
Prova com prazo de entrega de 12

horas

Apresentação: Proposta de experimentos envolvendo
clonagem, purificação e expressão e estudos funcionais

de proteínas relacionadas a SARS-CoV-2

Apresentação de seminário e
trabalho escrito

Módulo 6

6  

Técnicas avançadas em Biologia Molecular: CRISPR
-Videoaulas, listas de exercícios e

debate no horário síncronoTécnicas avançadas em Biologia Molecular: ferramentas
moleculares para eucariotos

Atividade avaliativa complementar módulo 6 Listas de exercícios sobre os temas

Atividade avaliativa módulo 6
Prova com prazo de entrega de 12

horas

Apresentação: Proposta de projeto para a compreensão
do mecanismo de SARS-CoV-2 do lado dos eucariotos

acometidos

Apresentação de seminário e
trabalho escrito



3 PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA (Segundo os itens do Art. 12)

I. Identificação da disciplina

Código: BIO018
Denominação: Biologia Molecular para Biologia
Pré-requisitos: nenhum
Co-requisitos: nenhum
Créditos: 4
Carga horária semanal: 10h
Carga horária total: 60h
Ementa: Técnicas de engenharia genética; Teoria e prática da manipulação de moléculas
de  DNA;  Bancos  de  dados  moleculares;  Aplicações  biotecnológicas  da  biologia
molecular; Análise de macromoléculas in sílico.

II. Objetivos

Compreensão dos princípios da biologia molecular visando tornar os estudantes proficientes
nas  metodologias  correntes  nesta  área  e  na  utilização  de  ferramentas  básicas  de
bioinformática para análise de macromoléculas.

III. Desdobramento da área de conhecimento em unidades

Dogma  central  da  biologia  molecular;  Técnicas  eletroforéticas;  Vetores  de
clonagem:  plasmídeos,  cosmídeos,  bacteriófagos;  cromossoma  artificial  bacteriano  e
cromossoma artificial de levedura; Enzimas de restrição e modificadoras de DNA; Métodos de
introdução de DNA em bactérias; Clonagem molecular; Bibliotecas genômicas; Determinação
de sequência de DNA; Princípios de bioinformática: análise funcional e filogenética; Banco de
dados moleculares públicos; Reação em cadeia da polimerase e suas aplicações; Aplicações
da biologia molecular na biotecnologia; Purificação de DNA; Eletroforese de DNA em gel de
agarose;  Mapa de restrição;  Transformação bacteriana;  Reação em cadeia  da polimerase;
Análise bioinformática de uma sequência de polinucleotídios

IV. Procedimentos e atividades didáticas

a) Os alunos receberão o link para uma ou mais videoaulas produzidas pelos docentes
e outros materiais audiovisuais relacionados ao conteúdo da disciplina.

b) Materiais didáticos suplementares serão fornecidos conforme a necessidade, como
capítulos  de  livros  que  não  estejam  na  bibliografia  aqui  mencionada  e  artigos
científicos.

c) Durante todas as semanas, o professor ficará disponível por pelo menos 2 horas em
uma  videoconferência,  na  qual  será  realizada  uma  discussão  acerca  do  tema
trabalhado, dúvidas sobre as atividades realizadas e uma atividade remota conjunta.
Tal atividade será gravada e disponibilizada para os alunos que, por ventura, não
puderam participar de maneira síncrona.

d) Semanalmente será proposta uma lista de exercícios e uma atividade interdisciplinar,
que relacione o conteúdo da aula da semana com a prática profissional do biólogo
com a biologia molecular, sendo o prazo de 7 dias para execução e entrega por parte
dos  discentes.  Tal  atividade  será  retornada  para  os  alunos  com  as  correções
pertinentes, também, na videoconferência da semana subsequente. Estas atividades
serão utilizadas como comprovação da presença para a carga horária assíncrona e
contribuirão para a nota final.



e) Serão propostas três tipos de atividades remotas em cada módulo para a avaliação
dos alunos: 1) A lista de exercícios proposta em “d”, 2) uma atividade avaliativa com
prazo mais curto de entrega (12 horas) simbolizando a prova sobre o conteúdo e 3)
apresentação de seminário sobre o tema estruturante da disciplina, “COVID19 e seu
agente causal, SARS-CoV-2”. Tais conjuntos avaliativos serão repetidos nos quatro
módulos.

f) Formas  de  comunicação:  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  Google  Classroom
(classroom.google.com,  código  da  turma
https://classroom.google.com/c/MTIwOTMwNzkwMjI2),  plataforma  de  vídeo
conferência  (Microsoft  Teams,  Jitsi  Meet ou  Google  Meet),  aulas  gravadas  no
Microsoft Steam ou no YouTube e email pessoal.

V. Formas de avaliação

As avaliações realizadas por módulo serão:
a. Lista de exercícios semanal
b. Prova  como atividades  avaliativas  síncronas  (os  alunos  receberão  as  atividades  no

horário da sincronia da disciplina e terão 12 horas para a devolutiva).  As atividades
avaliativas  terão  peso  2  na  composição  da  média  e  responderão  por  60%  da
composição final.

c. Apresentação de seminário e trabalho escrito semanal

Média por módulo=
(Listas deexercícios )+ (Seminário remoto e trabalho )+(2∗Prova )

4

A frequência dos alunos será averiguada pela fração da entrega das atividades propostas.

VI. Bibliografia básica

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>.

VERLI, H. (org.) Bioinformática - da Biologia à Flexibilidade molecular. 1a ed. Porto Alegre,
282p. 2014. Distribuição digital gratuita: http://www.ufrgs.br/bioinfo/ebook

MOREIRA, L. M. (organizador). Ciências genômicas - fundamentos e aplicações. Ribeirão 
Preto: Sociedade brasileira de genética. 403p., 2015 Distribuição digital gratuita: 
http://moreiralab.net

VII. Bibliografia complementar

Lehninger - Princípios de Bioquímica ( 3aed ou 4aed ) - Nelson & Cox – Woth Pub.
Bioquímica (4a ou 5a ed) – Stryer – Freeman Pub. (Guanabara Koogan).
Textos de Bioquímica - c/ correlações clínicas (4a ou 5a ed) – Devlin - John Wiley and Sons, 
Inc. (Edgard Blücher Ltda).
Sambrook, J.; Fritsch, E. F.; Maniatis, T. Molecular cloning a laboratory manual. 2 ed., New 
York: Cold Spring Harbour Laboratory Press, 1989.
Lewin, B Genes VIII. Prentice Hall, New York, 2002.
Alberts, B. et al. Molecular Biology of the Cell. 4 ed. Garland: New York, 2002.
Cooper, GM The cell: a molecular approach. 2 ed. Sinauer: Sunderland, 2000.



VIII. Nome dos docentes responsáveis

Professor Leonardo Magalhães Cruz

Professora Silvia Regina Tozato Prado

Professor Douglas Adamoski


