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Ementa:
Introdução à Genética Molecular. Estrutura e Compactação do DNA. Genomas. Replicação. Transcrição. Tradução. Regulação da
Expressão Gênica. Tecnologia do DNA Recombinante. Epigenética e RNAi. Integração das competências e conhecimentos da UC em ações
extensionistas.

Conteúdo programático:
Parte 1

1. Genética e as perguntas da biologia: abordagem transversal das questões genéticas e do dia-a-dia: síndromes, câncer e
envelhecimento.

2. Introdução à genética molecular: conceitos de genética; a genética, o ambiente e o organismo: genótipo e fenótipo; padrões de
herança; genética como ferramenta experimental. experimentos clássicos.
Parte 2

3. Estrutura e Compactação do DNA: componentes químicos; nucleotídeos; a molécula de DNA; genes; estrutura dos
cromossomos; nucleossomos; cromossomos: cromossomos interfásicos e cromossomos mitóticos; Revisão de replicação, reparo
e recombinação gênica.

4. Genomas, genômica e evolução: mudanças genéticas que contribuiram para a evolução; mecanismos de alteração genômica;
duplicação e divergência; elementos transponíveis;
Parte 3

5. Regulação da Expressão Gênica: transcrição gênica; fases da transcrição; elementos regulatórios; RNA funcionais; abordagem
transversal da diferenciação celular em questões do dia-a-dia; experimentos clássicos; novas descobertas; comutadores
transcricionais; mecanismos de especialização celular; processamento de RNA; regulação pós-transricional; revisão tradução.
Parte 4

6. Tecnologias do DNA Recombinante: isolamento de células e cultura celular; análise de moléculas de DNA; formas de
sequenciamento de DNA; hibridização; clonagem de DNA; engenharia de DNA.

7. Epigenética: mecanismos de regulação epigenética; experimentos clássicos e novas descobertas.



Objetivos:

Gerais: promover a apreensão de conhecimento básico sobre a estrutura e funcionamento dos genes, com vistas à aplicação desse
conhecimento à biotecnologia e favorecer a percepção dos estudantes sobre questões transversais que perpassam a biologia e nosso
cotidiano.
Específicos:
No processo de aprendizado, garantir o letramento científico; promover a autonomia de ação e raciocínio baseados em evidências;
ofertar oportunidades de prática de pesquisa e redação científica.

Metodologia de ensino:
Sala de aula invertida; rodas de conversa e atividades em times; roteiros de estudo; atividades extra-murais de pesquisa e extensão.

Avaliação:  autoavaliação; avaliação qualitativa do delta de aprendizado geral na UC (questionários); atividades avaliativas (trabalhos/
provas).

Bibliografia:
Básica:
Alberts, A.; Bray, D., Johnson, A, Lewis, J., Raff, M., Roberts, K & Walter, P. Fundamentos da Biologia Celular. 4.ed.Editora Artmed.
Lodish, H. e cols. Biologia Celular e Molecular.  5a ed., Ed. Artmed 2005.
Cooper. A Célula – Uma Abordagem Molecular. 3a ed. Ed. Artmed 2007.

Complementar:
1. WALTER, Peter et al. Molecular biology of the cell. 5 ed.  2010.

2. KARP, Gerald. Cell and molecular biology: concepts and experiments. 5 ed. 2008.

3. Schrödinger, Erwin; Assis, Jesus P. (Trad.); Assis, Vera Y. K. P. (Trad.). O que é vida? UNESP, 1977.
4. BERG, J. M.; TYMOCZKO, J.L; STRYER, L. Bioquímica, 5 ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004
5. ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. 6a. Artmed, 2017.

Cronograma: a ser combinado com a turma.


