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 Idioma predominante em que a UC será 
oferecida: 
( X ) Português 
(  ) English 
(  ) Español 
(  ) Français 
(  ) Libras 
(  ) Outro:  

UC: 
(  ) Fixa 
( X ) Eletiva 
(  ) Optativa 

Oferecida como: 
( X ) Disciplina 
(  ) Módulo 
(  ) Estágio 
(  ) Outro: 

Oferta da UC: 
( X ) Semestral 
(  ) Anual 

Ambiente Virtual de Aprendizagem: 
(  ) Moodle 
( X ) Classroom 
(  ) Outro: 
(  ) Não se aplica 

Pré-Requisito (s) - Indicar Código e Nome (s) da (s) UC: :5859 -  Botânica e Fisiologia Vegetal 

Carga horária total (em horas): 72 

Carga horária teórica (em horas): 72 Carga horária prática (em horas):  Carga horária de extensão (em horas, se 
houver): 
  

Se houver atividades de extensão, indicar código e nome do projeto ou programa vinculado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(ProEC):  
 

Ementa:  
Conceitos básicos de biotecnologia vegetal. Histórico da biotecnologia vegetal: melhoramento clássico versus manipulação 
genética. Micropropagação de plantas: cultura de células, produção de protoplastos e biofábricas. Germinação e conservação de 
sementes. Bancos de germoplasma e sua importância para a diversidade. Obtenção de Plantas transgênicas e diferentes métodos 
de Transformação visando a obtenção de plantas com interesse biotecnológico. Técnicas de edição de genoma. 

Conteúdo programático:  
 

• Padrões de crescimento em plantas, tipos de tecido, níveis de diferenciação celular e totipotência. 
• Meios de Cultura: Exigências nutricionais e hormonais. 
• Técnicas de Manipulação de plantas, tecidos e células em ambiente asséptico. 
• Introdução de sementes in vitro 
• Limpeza clonal e cultura de ápices ou de meristemas. 
• Culturas de gemas, brotos axilares, calos e de Células em Suspensão, Haplóides e de ovários 
• Plantas transgênicas, Protoplastos; isolamento, transformação e cultura 
• Micro propagação. Técnicas e etapas da manipulação de plantas, condições de cultura, tipos de substrato. 
• Embriogênese somática 
• Interação planta-patógeno e planta-insetos 

Objetivos:  
Gerais: Introdução à biotecnologia vegetal. 
Específicos: Introdução ao métodos e conceitos da biotecnologia com plantas. 



Metodologia de ensino: Aulas duas vezes na semana compreendendo a apresentação e discussão do conteúdo, bem como 
momentos para discussão de dúvidas. O material a ser apresentado nas aulas (slides) será disponibilizado aos alunos por meio da 
plataforma google classroom, para suporte constante pelo professor e monitores (quando disponível). 
 

Avaliação: Duas provas (P1 e P2), estudos dirigidos (lista de exercícios) a serem apresentados ao longo do semestre letivo  que 
contarão como ponto para composição da nota final além de apresentação de seminários sobre projetos envolvendo a 
Biotecnologia Vegetal. 
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