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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOLOGIA 

MOLECULAR 
 

 
EMENTA DE DISCIPLINA 

 
Disciplina: Biomarcadores celulares e moleculares aplicados à toxicologia 

e ecotoxicologia 

Código: GBM0088 

Data: 21/06 a 28/06 (segunda, quarta e sexta) Local: a confirmar 

Pré requisito: não há pré-requisito 

CHA total: 32 horas (2 créditos) CHA teórica: 16 horas CHA prática: 16 horas 

Ementa: Princípios da toxicologia e ecotoxicologia, contaminantes tradicionais e emergentes, 

conceitos e tipos de biomarcadores, sistemas-modelo e especificidade dos biomarcadores, 

biomarcadores celulares, teciduais, bioquímicos, moleculares e de genotoxicidade, análise de 

múltiplos biomarcadores. 

Objetivo Geral: Desenvolver o pensamento crítico e reflexivo sobre as aplicações dos 

biomarcadores celulares e moleculares nas análises toxicológicas e ecotoxicológicas. 

Objetivos específicos: Descrever os principais tipos de contaminantes tradicionais e emergentes; 

Caracterizar os diferentes tipos de biomarcadores; Analisar os biomarcadores celulares e moleculares; 

Promover um espaço de discussão e reflexão sobre artigos científicos associados ao uso de 

biomarcadores na toxicologia e ecotoxicologia.  

Bibliografia Básica 

Amiard-Triquet, C., Amiard, J.-C., Mouneyrac, C. Aquatic Ecotoxicology: Advancing Tools for 

Dealing with Emerging Risks, Academic Press/Elsevier, USA, 497 pp. 2015. 

Amiard-Triquet, C., Amiard, J.-C., Rainbow, P. S. Ecological Biomarkers: Indicators of 

Ecotoxicological Effects, CRC Press, London, 2a Ed., 464pp. 2013. 

Sisinno, C.L.S. Princípios de Toxicologia Ambiental, Interciência Editora, 216 pp, 2013. 

 

Bibliografia complementar  

Artigos científicos publicados nas seguintes revistas: 

• Aquatic Toxicology 

• Chemosphere 

• Ecotoxicology and Environmental Safety 

• Environment International 

• Environmental pollution 

• Environmental Toxicology and Pharmacology 

• Science of the Total Environment 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA  

Tel (62) 3209 6103 – FAX (62) 3209 6363 
 

 

BIOTECNOLOGIA 
PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: Biomarcadores celulares e moleculares aplicados à toxicologia e ecotoxicologia Código: GBM0088 

Semestre/Ano: 2/ 2020 

Professor coordenador: Prof. Dr. Thiago Lopes Rocha 

Metodologia:  

Estratégias de ensino: Aulas expositivas-dialogadas e aulas práticas síncronas, leitura e análise de artigos científicos, seminário online 

(Webinar), atividades e discussão em grupo. 

Recurso de ensino: computador, vídeos, plataformas online. 

 

Para ter acesso às plataformas virtuais e ao material disponibilizado pelo professor, é obrigatório o uso do e-mail insticucional. 

 

IMPORTANTE: 

Adverte-se, para os devidos fins, que a imagem dos docentes, discentes e demais envolvidos, além do conteúdo oral e escrito das aulas, 

encontram-se legalmente protegidos pela Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) e somente poderão ser utilizados para fins 

exclusivamente acadêmicos a que se destinam e no âmbito interno da Universidade Federal de Goiás (UFG). Estão proibidas quaisquer 

outras formas de utilização, tais como copiar, editar, adicionar, reduzir, exibir, difundir publicamente, transmitir a terceiros, bem como 

trocar, emprestar ou praticar qualquer ato de comercialização. A violação a quaisquer desses direitos exclusivos dos titulares acarretará as 

sanções previstas na Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), nos arts. 184 e 186 do Código Penal. 

 

Avaliação: Para ser aprovado na disciplina, o discente deve ter frequência acima de 85 % da carga horária total da disciplina e nota final 

igual ou superior a 6.0 (resultado da média de quatro processos avaliativos). A avaliação será continuada, com apresentação de seminários 

e apresentação de projeto associado ao tema. A nota final será composta pela média da apresentação de 3 seminários baseados em artigos 

científicos (total de 10,0 pontos cada um) e apresentação do projeto de pesquisa sobre os biomarcadores (10,0 pontos). Os seminários e 

apresentação do projeto serão realizados de modo individual ou em grupo, de acordo com o número de discentes da disciplina e 

orientações do professor. 

CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Data Docente Conteúdo 

21/06 

(manhã) 
Thiago 

Apresentação geral da disciplina; divisão de grupos e distribuição de temas e artigos; orientações para 

produção do projeto de pesquisa 

21/06 

(tarde) 
Thiago 

Princípios da toxicologia e ecotoxicologia 

23/06 

(manhã) 
Thiago 

Biomarcadores: conceitos, características gerais e aplicações 

23/06 

(tarde) 
Thiago 

Aula prática – Método Probit e estimativa de parâmetros toxicológicos. 

25/06 

(manhã) 
Thiago 

Seminário 1 – Biomarcadores celulares e de genotoxicidade 

25/06 

(tarde) 
Thiago 

Seminário 2 – Biomarcadores bioquímicos e moleculares 
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28/06 

(tarde) 
Thiago 

Seminário 3 – Avaliação de múltiplos biomarcadores 

28/06 

(manhã) 
Thiago 

Apresentação do projeto de pesquisa sobre os biomarcadores e encerramento da disciplina 

 

 

 

 

 

 

Coordenador  da Disciplina 


