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EMENTA 

Ferramentas moleculares: metodologias e aplicações 

Histórico das principais técnicas e metodologias utilizadas no contexto de ferramentas 

moleculares. Principais técnicas moleculares utilizadas para isolamento e manipulação de 

genes e genomas. Aplicações de ferramentas moleculares: Diagnóstico molecular. DNA 

ambiental. Caracterização e análise de genes e genomas. Genética forense em humanos e 

não humanos. 

 

OBJETIVOS 

- Contextualizar, numa perspectiva atual, um conjunto de metodologias e estratégias 

que podem ser utilizadas no contexto de ferramentas moleculares para responder 

questões importantes em diferentes áreas; 

- Apresentar os princípios das metodologias que são utilizadas para o isolamento e a 

caracterização de genes e genomas; 

- Proporcionar uma visão geral das estratégias metodológicas utilizadas para o 

acessar a informação genética e utilizar como ferramenta molecular; 

- Discutir estudos de casos e dados publicados com o objetivo de mostrar aplicações 

das ferramentas moleculares; 

- apresentar bancos de dados relacionados com as aplicações das ferramentas 

moleculares; 

- Apresentar diferentes possibilidades de aplicação e utilização de ferramentas 

moleculares em diversos contextos e questões científicas. 

- Estimular nos estudantes a autonomia para a construção do conhecimento na área, a 

partir da apresentação de caminhos para acessar a informação científica de forma 

crítica e com critérios técnicos e científicos. 

  



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA 

  

Dia Data período Módulo Tema 

Segunda-feira 16/ago. tarde (13h30 - 15h30) 1 Técnicas Moleculares 

Segunda-feira 16/ago. tarde (15h30-18h30) 1 Técnicas Moleculares 

Terça-feira 17/ago. tarde (13h30 - 15h30) 1 Técnicas Moleculares 

Terça-feira 17/ago. tarde (15h30-18h30) 1 Técnicas Moleculares 

Quarta-feira 18/ago. tarde (13h30 - 15h30) 1 Técnicas Moleculares 

Quarta-feira 18/ago. tarde (15h30-18h30) 1 Técnicas Moleculares 

Quarta-feira 08/set. tarde (13h30 - 15h30) 2 Diagnóstico molecular 

Quarta-feira 08/set. tarde (15h30-18h30) 2 Diagnóstico molecular 

Quinta-feira 09/set. tarde (13h30 - 15h30) 2 Diagnóstico molecular 

Quinta-feira 09/set. tarde (15h30-18h30) 2 Diagnóstico molecular 

Sexta-feira 10/set. tarde (13h30 - 15h30) 2 Diagnóstico molecular 

Sexta-feira 10/set. tarde (15h30-18h30) 2 Diagnóstico molecular 

Segunda-feira 27/set. tarde (13h30 - 15h30) 3 DNA Ambiental 

Segunda-feira 27/set. tarde (15h30-18h30) 3 DNA Ambiental 

Terça-feira 28/set. tarde (13h30 - 15h30) 3 DNA Ambiental 

Terça-feira 28/set. tarde (15h30-18h30) 3 DNA Ambiental 

Quarta-feira 29/set. tarde (13h30 - 15h30) 3 DNA Ambiental 

Quarta-feira 29/set. tarde (15h30-18h30) 3 DNA Ambiental 

Segunda-feira 27/out. tarde (13h30 - 15h30) 4 Caracterização e análise de 

genes e genomas 

Segunda-feira 27/out. tarde (15h30-18h30) 4 Caracterização e análise de 

genes e genomas 

Terça-feira 28/out. tarde (13h30 - 15h30) 4 Caracterização e análise de 

genes e genomas 

Terça-feira 28/out. tarde (15h30-18h30) 4 Caracterização e análise de 

genes e genomas 

Quarta-feira 29/out. tarde (13h30 - 15h30) 4 Caracterização e análise de 

genes e genomas 

Quarta-feira 29/out. tarde (15h30-18h30) 4 Caracterização e análise de 

genes e genomas 

Quarta-feira 10/nov. tarde (13h30 - 15h30) 5 Genética forense em 

humanos e não humanos 

Quarta-feira 10/nov. tarde (15h30-18h30) 5 Genética forense em 

humanos e não humanos 

Quinta-feira 11/nov. tarde (13h30 - 15h30) 5 Genética forense em 

humanos e não humanos 

Quinta-feira 11/nov. tarde (15h30-18h30) 5 Genética forense em 

humanos e não humanos 

Sexta-feira 12/nov. tarde (13h30 - 15h30) 5 Genética forense em 

humanos e não humanos 

Sexta-feira 12/nov. tarde (15h30-18h30) 5 Genética forense em 

humanos e não humanos 



ESTRATÉGIAS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO  

Para a realização da disciplina de forma remota, serão ofertados um conjunto de 

atividades síncronas e assíncronas, seguindo as recomendações da Resolução CONSUNI 

número 22/2020. 

O material para o acompanhamento da disciplina e realização das atividades estará 

organizado e disponibilizado na plataforma "Google Sala de Aula", dentro de tópicos 

relacionados às datas previstas para as aulas. 

Para os momentos síncronos, será utilizado o link disponibilizado para o acesso ao 

"Google Meet" que fica disponível no mural da disciplina, dentro da plataforma "Google 

Sala de Aula". 

As atividades de aprendizagem assíncronas serão disponibilizadas na plataforma 

"Google Sala de Aula" e serão compostas por leitura de textos, realização de estudos 

dirigidos/exercícios, soluções de problemas, estudos de casos e execução de projetos e/ou 

oficinas e/ou seminários em equipe. 

Com isso, no cronograma as atividades síncronas e assíncronas estão organizadas 

para utilização das seguintes estratégias metodológicas na condução do processo de ensino 

e aprendizagem: Método de elaboração conjunta; Métodos de exposição pelo professor; 

Método de trabalho independente; Método de trabalho em equipe; e Método de projetos. 

IMPORTANTE: As aulas remotas poderão ser gravadas, considerando a anuência de todos 

os discentes e docentes. Porém, fica vedado aos discentes a distribuição de qualquer 

material oferecido dentro do contexto audiovisual e literatura digital, resguardando o 

direito de imagem e publicidade. O horário de execução das aulas será dividido entre 

momentos síncronos e assíncronas. E durante as atividades assíncronas e nos horários das 

aulas o professor ficará à disposição dos discentes para tirar dúvidas. 

 Os resultados das avaliações bem como a frequência dos alunos serão 

disponibilizados pelo SIGAA. 

   PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Os conceitos serão equivalentes às seguintes notas: 

 Nota Conceito Significado 

8,50 a 10,00 A Muito Bom, aprovado, com direito ao crédito. 

7,00 a 8,49 B Bom, aprovado, com direito ao crédito. 

5,00 a 6,99 C Regular, aprovado, com direito ao crédito. 

0,00 a 4,99 D Insuficiente, reprovado, sem direito ao crédito. 

As notas serão divulgadas por meio eletrônico no SIGAA e e-mail do estudante.  
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