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PLANO DE ENSINO 2021/2

(adaptado ao ensino remoto emergencial)

 

I. INFORMAÇÕES GERAIS

Código da 
disciplina

Nome da disciplina
Carga horária 

semestral
Horário

BSU7114 Biologia Molecular

72H 3a feira: 
15:10 às 
16:50
4a feira: 
13:30 às 
15:10

T: 72h

P: -

E: -

Professor Responsável: Eloisa Pavesi

II. REQUISITOS:

CBA7101 (Biologia Celular); ABF7104 (Bioquímica)

 

III. CURSO PARA O QUAL A DISCIPLINA É OFERECIDA

552 Medicina Veterinária

 

IV. EMENTA

Introdução; Estrutura e Função das Proteínas; Replicação do DNA; Arranjo dos genes; 
Biossíntese de RNA;  controle  da transcrição;  Processamento dos transcritos de RNA; 
Estrutura e Expressão dos Genes Extranucleares; Biossíntese de Proteínas: a tradução 
do  mRNA;  Análise  funcional  do  Genoma;  Clonagem  Gênica,  Identificação  e 
Sequenciamento do DNA; Métodos de Transferência de Genes.

 

V. OBJETIVOS

A disciplina tem por objetivo proporcionar aos alunos o aprendizado dos conceitos básicos 
de  Biologia  Molecular,  dando,  na  parte  teórica  da  disciplina,  noções  básicas  sobre  a 
estrutura dos ácidos nucleicos e desenvolvendo, com maior detalhamento, os aspectos 
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relacionados a sua organização e funcionalidade, tanto em células procarióticas como em 
células  eucarióticas.  A  disciplina  visa  também familiarizar  os  alunos  com os  métodos 
experimentais  básicos  utilizadas  em  Biologia  Molecular,  a  partir  do  oferecimento  de 
atividades práticas,  vídeos,  discussões de textos e seminários  associadas a subsídios 
teóricos. Ao final da disciplina, o aluno deverá reconhecer os mecanismos moleculares 
envolvidos na replicação do DNA, transcrição do RNA e tradução de proteínas, bem como 
os mecanismos biomoleculares de controle destas funções.

 

VI. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conteúdo teórico:
01. Introdução;
02. Estrutura e Função das Proteínas;
03. Replicação do DNA;
04. Arranjo dos genes;
05. Biossíntese de RNA;
06. controle da transcrição;
07. Processamento dos transcritos de RNA;
08. Estrutura e Expressão dos Genes Extranucleares;
09. Biossíntese de Proteínas: a tradução do mRNA;
10. Análise funcional do Genoma;
11. Clonagem Gênica, Identificação e Sequenciamento do DNA;
12. Métodos de Transferência de Genes.

Conteúdo teórico da prática:
01.  Contato com equipamentos e procedimentos de Biologia Molecular
02.  Extração, dosagem e diluição de DNA;
03.  Separação eletroforética de ácidos nucleicos;
04.  Reação em cadeia da polimerase (PCR) (fundamentos e aplicações);
05.  Noções básicas de clonagem molecular;
06.  Sequenciamento de DNA (fundamentos e aplicações);
07.  Clonagem em vetores de expressão para produção de proteínas recombinantes;
08.  Transgenia e organismos geneticamente modificados;

VII. CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO Carga horária: 00

A disciplina não apresenta carga horária de extensão.
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VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Carga horária não presencial (síncrono e assíncrono): 72H

Carga horaria presencial (que será ministrada quando o presencial for permitido): -

 Procedimento metodológico

Sistema híbrido, com aulas síncronas e assíncronas. Aulas síncronas poderão ser 

utilizadas para apresentação de conteúdo, explicações sobre atividades, resolução 

de exercícios, discussões ou apresentação de trabalhos.

Aulas  síncronas  terão  material  gravado  e  disponibilizado  posteriormente  à 

respectiva aula.

 Estratégias metodológicas

Síncronas:

Aulas síncronas expositivas e dialogadas;
Assíncronas:

Vídeo aula com explanação de conteúdos;
Estudo de textos (disponibilizados na ferramenta “livro” ou como arquivo de texto, 
via moodle)
Estudos dirigidos (disponibilizados na ferramenta “questionários” ou “tarefas”, via 
moodle, com prazo pré-determinado para execução da atividade)
Entrega de trabalhos escritos
Participação nos fóruns de discussão

 Aulas práticas

Não se aplica

 Plataformas digitais, aplicativos e software

Moodle - onde serão disponibilizados todos os materiais de ensino, como slides de 
aulas teóricas, arquivos em pdf, atividades de questionários ou tarefas com datas 
para entrega, participação nos fóruns de discussão, vídeos, bem como onde serão 
postadas as notas das avaliações.
Google meet  – onde serão realizadas as aulas síncronas. Os links para entrada 
nas salas virtuais serão disponibilizados por mensagem no moodle.
Socrative ou Mentimeter – pelo qual poderão ser realizados quiz durante as aulas 

síncronas.

Observação:  no  decorrer  do  semestre  outras  plataformas  digitais  poderão  ser 
utilizadas. Qualquer alteração será postada no moodle com antecedência.

 Cômputo da frequência

A frequência será computada mediante o cumprimento das atividades síncronas e/



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS DE CURITIBANOS

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS
RODOVIA ULYSSES GABOARDI KM 3 - CURITIBANOS - SC

CEP 89520-000 – CAIXA POSTAL 101 - TELEFONE (48) 3721-4166

ou  assíncronas  semanais  da  disciplina.  A  cada  semana,  será  analisado  a 
visualização das atividades no moodle e/ou dos fóruns.

 Suporte tecnológico

Computador ou tablet ou smartphone

Outras informações relacionadas a metodologia de ensino

 Os trabalhos  deverão ser  confeccionados  pelo  aluno  ou pelo  grupo de  alunos 
seguindo  as  normas  da  ABNT.  Os  trabalhos  serão  verificados  quanto  a  sua 
originalidade por softwares antiplágio e/ou diretamente pelo professor.

 Os critérios  de avaliação  dos trabalhos serão:  clareza na exposição de ideias; 
objetividade; domínio do conteúdo; confecção dos slides, capacidade de raciocínio 
lógico sobre o tema abordado, uso do tempo; uso correto da linguagem técnica e 
postura profissional.

 Esta disciplina apresenta recuperação que será realizada na última semana do 
semestre letivo, via moodle.

  Observação:  todos  os  materiais  disponibilizados  serão  para  uso  exclusivo  na 
disciplina, sendo proibida a sua reprodução ou disponibilização para terceiros.

Informações sobre Horários de atendimento extraclasse:
Atendimento será realizado de forma assíncrona no moodle por envio de mensagens, ou 
de forma síncrona via google meet, com agendamento prévio nos seguintes horários:
- terça-feira, das 13:30 às 15h.
Quaisquer dúvidas entrar em contato pelo e-mail: e.pavesi@ufsc.br

 

IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

 Avaliações parciais

Serão  realizadas  duas  avaliações  teóricas,  apresentação  de  seminário  (vídeo), 
entrega  de  infográficos  e  participação  (cumprimento  das  tarefas  e  fóruns  no 
moodle), conforme a descrição abaixo:

Prova téorica (P1) – peso de 40%
Prova téorica (P2) – peso de 30%
Apresentação de seminário/vídeo (AS) – peso 30 %

A média das Avaliações Parciais (AP) será a soma das avaliações efetuadas: 
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AP = (P1 X 0,4) + (P2 X 0,3) + (AS X 0,3)

 Recuperação

O  aluno  com  frequência  suficiente  (FS)  e  média  das  notas  de  avaliações  do 

semestre  entre  3,0  (três)  e  5,5  (cinco  vírgula  cinco)  terá  direito  a  uma  nova 

avaliação no final do semestre (Res. 017/Cun/97, art. 70, parágrafo 2º).

A prova de recuperação (REC) será realizada na última semana do semestre letivo, 
na  qual  será  abordado  todo  o  conteúdo  ministrado  ao  longo  do  semestre.  A 
avaliação apresenta peso 10,0.

 Nota final

A nota final será calculada através da média aritmética entre a média das notas das 

avaliações parciais e a nota obtida na avaliação de recuperação (Res. 017/Cun/97, 

art. 71, parágrafo 3º).

A Nota Final (NF) será calculada a soma das avaliações efetuadas: 
NF = (AP + REC)/2

 Será considerado aprovado o aluno que obtiver média final igual ou superior a seis 
vírgula zero (6,0), conforme o cálculo acima, e que tenha frequência, no mínimo, 
em 75 % das atividades da disciplina.

 Os  alunos  que  faltarem  à  (s)  prova(s)  deverão  proceder  de  acordo  com  a 
legislação vigente na UFSC.

Recuperação:
A concessão de recuperação final em disciplinas de caráter prático que envolvam atividades de laboratório ou 
clínica não é obrigatória. Nestas disciplinas a possibilidade de nova avaliação ficará a critério do respectivo 
Colegiado de Curso, conforme previsto no Art. 70 da Resolução n. 17/CUN/97.

X. CRONOGRAMA

Aulas Data/ Proc. 
Metodológico

Conteúdo

Aula 1
26-27/10

(síncrono)
(assíncrono)

Introdução à disciplina. Reflexões sobre a genética 
molecular e suas aplicações.

Aula 2 03/11
(síncrono)

(assíncrono)

Feriado
Descoberta, estrutura e propriedades do DNA. Noções 
básicas sobre empacotamento do DNA.
Vídeo: Descrição dos equipamentos e procedimentos 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS DE CURITIBANOS

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS
RODOVIA ULYSSES GABOARDI KM 3 - CURITIBANOS - SC

CEP 89520-000 – CAIXA POSTAL 101 - TELEFONE (48) 3721-4166

usados em laboratório de Biologia Molecular.

Aula 3
09-10/11

 (assíncrono)
Replicação do DNA.
Vídeo: Técnica de extração de DNA

Aula 4
16-17/11

(síncrono)
(assíncrono)

Métodos básicos de visualização e manipulação do DNA.
Vídeo: Técnica de eletroforese em gel de agarose.

Aula 5
23-24/11

(síncrono)
(assíncrono)

Estrutura e função dos diferentes tipos de RNA.
Vídeo: Técnica de PCR.

Aula 6
30/11-01/12
(síncrono)

(assíncrono)

Síntese e processamento do RNA.
Vídeo de RNA.

Aula 7

07-08/12
(assíncrono, 
com duração 
determinada)

PROVA 1

Aula 8
14-15/12

(assíncrono)
(síncrono)

Síntese de proteínas. Bases químicas da relação genótipo-
fenótipo.
Discussão de variabilidade genética.

Aula 9
01-02/02

(assíncrono)
(híbrido)

Mutação e reparo de DNA.
Seminário de Mutações gênicas.

Aula 10
08-09/02
(híbrido)
(híbrido)

Seminário de recombinação de DNA.
Seminário de clonagem de DNA.

Aula 11
15-16/02
(híbrido)
(híbrido)

Seminário Sequenciamento de DNA.
Seminário de proteínas recombinantes.

Aula 12

22-23/02
(híbrido)

(assíncrono)

Seminário de transgenia e organismos geneticamente 
modificados.
Transferência de genes.

Aula 13
01/03

(síncrono)
Feriado

Aula 14
08-09/03

(síncrono)
(assíncrono)

Sequenciamento do DNA
Análise do genoma
Vídeo sobre o genomas das diferentes espécies.

Aula 15

15-16/03
(assíncrono, 
com duração 
determinada)

2ª Avaliação (P2)

Aula 16

22-23/03
(assíncrono, 
com duração 
determinada)

Recuperação (REC). Encerramento da disciplina.
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Observação1: Levando-se em consideração a complexidade de cada conteúdo e o decorrer das 
aulas, o cronograma poderá ser alterado.
Observação2: Todas as atividades terão prazos determinados de início e término, os quais serão 
divulgados com no mínimo uma semana de antecedência. Informações gerais e links para as aulas 
síncronas serão enviados via moodle.

 

XI. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia básica

ALBERTS  B,  JOHNSON  A,  LEWIS  J,  MORRAFF  M,  ROBERTS  K,  WALTER  P. 
Biologia Molecular da Célula. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
GRIFFITHS AJF, WESSLER SR, CARROLL SB, DOEBLEY J. Introdução à Genética. 10 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
WATSON JD, BAKER TA, BELL SP, GANN A, LEVINE M, LOSICK R. Biologia Molecular 
do Gene. 7 ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.

Bibliografia complementar

LEWIN B. Genes IX. 9 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
NELSON  DL,  COX  MM.  Princípios  de  Bioquímica  de  Lehninger.  6  ed.  Porto  Alegre: 
Artmed, 2014.
ZAHA  A,  FERREIRA  HB,  PASSAGLIA  LMP.  Biologia  Molecular  Básica.  5  ed.  Porto 
Alegre: Artmed, 2014.

Bibliografia digital

Será fornecido material de apoio no moodle ao longo do semestre.
Periódico Capes: https://www.periodicos.capes.gov.br/

XII. OBSERVAÇÕES GERAIS

1) A frequência às aulas da disciplina é obrigatória, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo, a 75% das 
mesmas  (parágrafo 2º art. 69, Res. 017/Cun/97).

2) Ao aluno que não comparecer  às provas ou não apresentar  trabalhos  no prazo estabelecido será  atribuída nota  0  (zero),  
conforme parágrafo 4º, art. 70, Res. 017/Cun/97.

3) Havendo discordância quanto ao valor atribuído à avaliação, o aluno poderá formalizar pedido de revisão de prova dentro do prazo  
de prazo de 2 (DOIS) dias úteis, contadas a partir da divulgação do resultado.

4) O aluno que, por motivo de força maior e plenamente justificado,  deixar de realizar as provas previstas no plano de ensino deverá 
formalizar pedido de avaliação à Diretoria Acadêmica, dentro do prazo de 3 (TRÊS) dias úteis,  recebendo provisoriamente a 
menção I (caput, artigo 74, Res.  017/Cun/97). Cessado o motivo que impediu a realização da avaliação, o aluno, se autorizado  
pela  Diretoria  Acadêmica,  deverá  fazê-la  quando,  então,  tratando-se  de  nota  final,  será  encaminhada  ao  Departamento  de  
Administração Escolar - DAE, pela Secretaria Acadêmica (parágrafo 1º, art. 74, Res. 017/Cun/97).Observação: O julgamento do  
motivo que impediu a realização de qualquer uma das provas não é do professor ministrante. No caso da presente disciplina cabe  
à Diretoria Acadêmica efetuar o julgamento e, se assim entender, autorizar por escrito que o professor ministrante realize outra  
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avaliação. A avaliação substituta será efetuada em data e horário fixados pelo professor ministrante.

5) Prescreve o parágrafo 2º do art. 70 da Res. 017/Cun/97: O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de  avaliações  
do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco)  terá direito a uma nova avaliação no final do semestre.

6) Prescreve o parágrafo 3º do artigo 71 da Res. 017/Cun/97: O aluno enquadrado no caso anterior (previsto pelo parágrafo 2º do art.  
70) terá  sua nota final calculada através da média aritmética entre a média das  notas das avaliações parciais e a nota obtida na  
avaliação  estabelecida no citado parágrafo.

7) Conforme o art. 59 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e o artigo Art. 27. do decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999  
as instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de provas e os apoios necessários, previamente solicitados pelo 
aluno portador de deficiência, inclusive tempo adicional para realização das provas, conforme as características da deficiência. A  
pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo junto à Diretoria Acadêmica, que  
determinará as providências a serem cumpridas.

 

__________________________
Prof. Dr. Eloisa Pavesi 


