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EMENTA 
Esta disciplina tem como ênfase as aulas práticas de laboratório em genômica vegetal. 
Adicionalmente serão ministradas aulas introdutórias com os princípios básicos de genética 
genômica, marcadores moleculares, sequenciamento de genomas, bioinformática, análise de 
diversidade genética, seleção assistida por marcadores, mapeamento de QTLs, mapeamento 
associativo, genotipagem em larga escala por chip de DNA, isolamento do mRNA, obtenção de 
cDNA e análise de PCR em tempo real. Os dados obtidos pelos alunos em laboratório (wet lab) 
serão submetidos à análise computacional ao longo da disciplina e posteriormente discutidos 
em sala de aula, oportunizando o treinamento na resolução de problemas práticos 
relacionados ao assunto do disciplina. OBJETIVO GERAL: Apresentar e discutir o uso de 
técnicas de análise genômica e transcriptômica vegetal. Os alunos participarão ativamente das 
aulas práticas de laboratório e de bioinformática. Ao final do curso, espera-se que o aluno 
esteja familiarizado com os princípios e métodos da análise genômica e transcriptômica 
vegetal.  
    Objetivo específico 1: Treinar os alunos em técnicas de análise genômica e transcriptômica 
através de aulas práticas de laboratório. 
    Objetivo específico 2: Treinar os estudantes na análise computacional dos dados 
moleculares obtidos no laboratório.  
    Objetivo específico 3: Orientar os estudantes na interpretação dos resultados obtidos na 
análise computacional 
    Objetivo específico 4: Possibilitar a leitura crítica e exposição oral de artigos científicos 
recentes em análise genética vegetal 
    Objetivo específico 5: Possibilitar a elaboração de um projeto de pesquisa em análise 
genômica, a partir de um tema definido para cada grupo de alunos. 

 



   

PROGRAMA 
 

                     Conteúdo Programático – Aulas Teóricas Nº de Horas 

1) Princípios de genética genômica: 
● Conceitos básicos de genética genômica 
2) Marcadores moleculares: 
●  Definição de marcadores moleculares 
● Classes de marcadores moleculares 
● Base genética dos marcadores moleculares 
● Comparação entre classes de marcadores 
3) Determinação da variabilidade genética em espécies cultivadas 
● Análise de germoplasma com marcadores moleculares 
● Fingerprinting de cultivares comerciais 
4) Mapas de ligação, análise de QTLs, mapeamento associativo e seleção 
assistida por marcadores 
● Análise de QTLs e seleção assistida por marcadores  
● Programas computacionais para análise de ligação e QTLs 
● Programas computacionais para a análise de mapeamento associativo 
5) Sequenciamento de genoma e transcriptoma 
● Obtenção de bibliotecas de BACs  
● Técnicas de sequenciamento 
6) Análise do Transcriptoma 
● Obtenção de bibliotecas de cDNA 
● PCR em tempo real 
● Princípios de Bioinformática 
 

20 horas 

                     Conteúdo Programático – Aulas Práticas Nº de Horas 

1) Marcadores moleculares: 
 ● Isolamento, quantificação e diluição de DNA genômico de plantas 
● PCR (Marcadores SSR e SNP) e eletroforese em géis de agarose, analisador 
semi-automático de DNA (Applied Biosystems) e aparelho leitor de chip SNP 
(Illumina).  
2) Determinação da variabilidade genética em espécies cultivadas 
● Montagem de planilhas com os dados moleculares 
● Utilização de programas computacionais para análise de distância genética, e 
estatística descritiva de parâmetros genéticos  
3) Mapas de ligação, análise de QTLs, mapeamento associativo e seleção 
assistida por marcadores 
● Análise de QTLs utilizando os softwares MapDisto e QTL-Cartographer 
● Análise de mapeamento associativo utilizando os softwares Structure e Tassel 
4) Sequenciamento de DNA 
5) PCR em tempo real 
6) Apresentação da revisão de trabalhos científicos relacionados ao tema da 
disciplina por grupos de alunos 
7) Apresentação de projeto de pesquisa por grupos de alunos 

40 horas 
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