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Ficha 2 para ensino remoto emergencial (variável) 
 

 

Disciplina: Evolução Molecular Código: BIO020 

Natureza:  
( ) Obrigatória  
(x) Optativa 

( x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 

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

CH Total:   60 
CH semanal:  6  

Padrão 
(PD): 60       

Laboratório 
(LB): 0  

Campo 
(CP): 

0 

Estágio 
(ES): 0 

Orientada 
(OR): 0 

Prática 
Específica 

(PE): 0 

Extensão 
(EX): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

Evolução de genomas, de genes e de seus produtos, e do DNA não gênico. Natureza e evolução da diversidade 
intra- e inter-específicas. Tipos de dados moleculares e métodos para análise filogenética. 

 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
Base molecular da evolução 
Taxas e padrões de substituições nucleotídicas e de aminoácidos 
Alinhamento de sequências e estimativas de taxas de substituições nucleotídicas 
Identificação do tipo e da intensidade de seleção natural pela análise de sequências nucleotídicas 
Construção de árvores de populações com base em marcadores genéticos 
Relógios moleculares: testes e aplicações 
Reconstrução filogenética: utilização de dados e de métodos para reconstrução filogenética 
Evolução gênica por duplicação e por embaralhamento de exons 
Evolução de famílias multigênicas 
Evolução por transposição e transferência horizontal 
Organização e evolução de genomas 
Origem da vida 

 

OBJETIVO GERAL 
Compreensão dos princípios básicos da evolução molecular, suas aplicações e seus métodos de análise. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Ao final da disciplina, o aluno deverá estar apto a descrever os processos moleculares da evolução e 

os resultados desses processos, assim como entender as implicações desse conhecimento para análise 

evolutiva em todos os níveis. Deverá saber inserir o conhecimento adquirido no contexto geral do 

conhecimento sobre a evolução biológica. Deverá conhecer os tipos de dados moleculares e métodos 

apropriados à solução de questões relativas à evolução de genes e de genomas, assim como para a 

reconstrução filogenética. 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICO 

A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas virtuais em encontros síncronos, que serão 
posteriormente disponibilizados em vídeos aos alunos que não puderem acompanhar as atividades síncronas. O 
material de apoio teórico de cada aula será entregue na aula anterior. A cada aula será disponibilizada também uma 
atividade a ser realizada pelos alunos, como exercícios e análises em softwares apropriados. Atendimentos e 
discussões em fóruns de discussão também permitirão contato contínuo com os discentes para resolução de dúvidas 
e os docentes da disciplina atuarão também em regime de tutoria. 



FORMAS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações serão contínuas através de atividades propostas aos alunos, incluindo listas de exercícios, relatórios de 
atividades e apresentação de um seminário ao final do semestre. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

Matioli SR(ed.). 2001. Biologia Molecular e Evolução. Holos, Editora. Ribeirão Preto. 
Graur D e Li W-H. 2000. Fundamentals of Molecular Evolution. 2ª Edição. Sinauer Associates, Inc. Sunderland. 
Graur D. 2016. Molecular and Genome Evolution. Sinauer Associates, Inc. Sunderland 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

Felsenstein J. 2011. Theoretical Evolutionary Genetics. 
http://evolution.genetics.washington.edu/pgbook/pgbook.html 

Schneider H. 2007. Métodos de Análise Filogenética. Um guia prático. 3ª edição. SBG e Editora Holos. Ribeirão 
Preto.  

Yang Z. 2014. Molecular Evolution - A Statistical Approach. Oxford University Press. Oxford. 

 
 
Professoras da Disciplina: Marcia Holsbach Beltrame e Valéria Cunha Muschner 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
 
 
 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

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


