
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR 

 

PLANO DE ENSINO – 2020/1 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular 

Disciplina: TÓPICOS EM GENÉTICA – Genética e Especiação 

CH Teórica: 64h CH Prática: 0 

Professor(a): Thannya Nascimento Soares – contatos: tnsoares@ufg.br ou 62 98129-8468 

Departamento: Genética 
 

 

II. EMENTA 

Princípios da Evolução Biológica; Variação genética e molecular; Fatores evolutivos; Genética 

Quantitativa Evolutiva; Evolução do Genoma; Espécies e especiação; Estudos de casos de diferentes grupos 

taxonômicos e abordagens metodológicas. 

 

III. OBJETIVO GERAL 

Conhecer a base genética da especiação e da diversificação de grupos taxonômicos superiores. 

 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Entender os princípios da Evolução Biológica; 

2) Discutir os conceitos de espécie; 

3) Compreender os fatores que determinam a variação genética e genômica; 

4) Conhecer mecanismos de formação das espécies; 

5) Discutir artigos e/ou textos recentes sobre o tema de Genética e Genômica da especiação e 

diversificação de grupos taxonômicos superiores. 

 

V. CONTEÚDO 

1) Princípios da Evolução Biológica  

2) Conceitos de espécies 

3) Variação genética e Molecular  

4) Seleção Natural  

5) Deriva genética  

6) Mutação  

7) Fluxo gênico 

8) Genética Quantitativa Evolutiva  

9) Mecanismos de isolamento reprodutivo 

10) Modos de especiação 

11) Evolução do genoma 

12) Estudos de caso 

 

VI. METODOLOGIA 

As aulas serão conduzidas conforme a RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 34/2020 que aprova a 

Instrução Normativa CONSUNI Nº 01/2020, que apresenta os procedimentos relativos a todas as 

atividades escolares da educação básica e acadêmicas da graduação no modo de ensino remoto na UFG. 

1) Método da elaboração conjunta: aulas expositivas dialogadas com perguntas instigadoras de 

discussão e de buscas de novos olhares para a questão em estudo; 

2) Método de trabalho independente: leitura orientada, investigação e solução de problemas; 

3) Plataformas para auxílio nas aulas remotas: 

a. Google meet para as aulas online; 

b. Sigaa, e-mail e google sala de aula para envio de material; 

c. Grupo de whatsapp para comunicação mais rápida. 
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4) Informações importantes:  

a. Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas aos estudantes. Então, se algum 

estudante tiver problema de acesso à internet para em acompanhar uma aula específica, 

ele poderá assistir depois. 

b. O material para estudo será disponibilizado, em meio digital, pela professora. 

 
Observações sobre os procedimentos de ensino remoto (texto cedido pelo professor Dr. Marcos Vinicius 

Vilela, do Dpto. Educação em Ciências/ICB): 

 

 Em decorrência das medidas excepcionais de restrição do deslocamento tomadas em virtude da 

pandemia pelo coronavirus (SARS-CoV-2), o que por sua vez, motivou a adoção do modelo de ensino 

remoto emergencial, com vistas à proteção dos direitos autorais, de imagem e voz de professor(es) e 

estudantes, abaixo estão elencadas algumas medidas/resoluções, as quais deverão ter a ciência e 

concordância de todos os envolvidos nas atividades de ensino previstas para esta disciplina. 

 

1) No desenvolvimento das aulas remotas emergenciais, algumas das atividades previstas poderão ser 

gravadas. Dessa forma, poderá haver a captura de imagem e voz do professor e dos estudantes. A 

gravação das atividades remotas ocorrerá a partir da anuência conjunta do docente responsável 

pela disciplina e os alunos nela regularmente matriculados. 

2) Poderão ter acesso ao ambiente virtual de ensino remoto, apenas o professor e os estudantes 

regulamente matriculados nesta disciplina. Depende de autorização do professor, o acesso de 

terceiros ao ambiente virtual de ensino remoto, que porventura, não estejam diretamente envolvidos 

com as atividades nela desenvolvidas. 

3) Os materiais didáticos, que porventura, forem disponibilizados pelo professor, não poderão ser 

objeto de divulgação ao público externo, seja por meio de redes sociais, filmagens, vídeos, 

impressos de fotografias e quaisquer outros meios de publicação e comunicação.  

4) O material didático produzido e fornecido pelo professor deve ser utilizado apenas para fins 

educacionais e pedagógicos da disciplina. 

5) É proibida a reprodução e/ou a distribuição de trechos ou da integralidade das aulas gravadas sem 

a autorização expressa do professor.  

VII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO 

1) A verificação da aprendizagem será realizada por meio da verificação de desempenho em uma 

avaliação escrita (individual) e um seminário (tema de estudos de casos da segunda parte). 

Deste modo, serão consideradas duas notas para o conceito final, sendo uma da avaliação escrita e 

outra proveniente das atividades realizadas. 

2) A presença será computada a partir da entrega de atividades solicitadas. 

 

VIII. CRONOGRAMA* 

 

Data Conteúdo/Atividade  Referência 

03/set Apresentação e discussão do plano da disciplina - atividade síncrona  pdf do plano de ensino 

10/set  Princípios da Evolução Biológica e Conceitos de espécies Cap. 1 Ridley, 2006 

17/set Variação genética e molecular cap. 26 Pierce, 2016 

24/set Fatores evolutivos - Seleção natural, Mutação, Deriva e Fluxo Gênico cap. 5 e 6 Ridley, 2006 

01/out Genética quantitativa evolutiva  cap. 9 Ridley, 2006 

08/out Mecanismos de isolamento reprodutivo 
Cap. 9  Futuyma e Kirkpatrick, 

2017 
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15/out Modos de especiação 
Cap. 9  Futuyma e Kirkpatrick, 

2017 

22/out 
Evolução do genoma - genes da especiação, duplicação gênica e 
genômica 

cap. 14 Futuyma e Kirkpatrick, 
2017 

29/out Avaliaçao 1   

05/nov Semana do ICB - atividade acadêmica   

12/nov Diversificação de microorganismos  artigos selecionados 

19/nov Genômica da adapatação e especiação  artigos selecionados 

26/nov Diversificação quantitativa artigos selecionados 

03/dez Híbridos interespecíficos artigos selecionados 

10/dez Citogenética e especiação artigos selecionados 

17/dez Evo-Devo e diversificação de plantas e animais artigos selecionados 
 

* O cronograma poderá ser alterado no decorrer do período letivo. 

 

IX. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Básica 

1) Freeman, S., & Herron, J. C. (2009). Análise evolutiva. Artmed Editora. 

2) Futuyma, D. J. and Kirkpatrick, M. (2017) Evolution. 4ª Edição. ISBN: 9781605357409, 720 p. 

3) Ridley, M. (2006) Evolução. 3ª ed. ArtMed Editora, Porto Alegre, RS. 752p. 

Complementar  

1) Pierce, B. A. (2017) Genética: um enfoque conceitual / Benjamin A. Pierce; tradução Beatriz 

Araujo do Rosário. 5. ed. - [Reimpr.] - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 674 p. 

2) Templeton, A. R. (2011) Genética de Populações e Teoria Microevolutiva, SBG, Ribeirão Preto, 

SP, 705p. 

3) Artigos selecionados 

 

X. LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A média final será digitada e divulgada por e-mail e pelo SIGAA. 

 

 

 


