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EMENTA 

 

Introdução ao estudo de genes e genomas. Estrutura e diversidade dos genomas procariotos 

e eucariotos. Mecanismos envolvidos na evolução de genes e genomas: duplicação gênica 

e origem de famílias multigênicas, duplicação de genoma inteiro, elementos transponíveis, 

transferência horizontal de genes, origem de novo, mutação, pseudogenes, embaralhamento 

de éxons, redução do genoma e perda gênica. Evolução de genomas organelares. 

 

OBJETIVOS 

Compreender os aspectos teóricos de como genes e genomas evoluem e como pesquisas 

são desenvolvidas para fazer inferências sobre esses processos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Introdução ao estudo de genes e genomas; 

- Estrutura e diversidade dos genomas procariotos e eucariotos; 

- Mecanismos envolvidos na evolução de genes e genomas: duplicação gênica e 

origem de famílias multigênicas, duplicação de genoma inteiro, elementos 

transponíveis, transferência horizontal de genes, origem de novo, mutação, 

pseudogenes, embaralhamento de éxons, redução do genoma e perda gênica; 

- Evolução de genomas organelares; 

 

HORÁRIO DAS AULAS 

 

 - Dias: 27/07; 28/07; 29/07; 30/07 e 31/07/20 

 - Horário: 08 às 12h e 14h às 18h. 

 

PLATAFORMA DE EAD 

 

- G Suite for Education com suas ferramentas e serviços 



CRONOGRAMA 

 

Conteúdo Data 

Introdução ao estudo de genes e genomas 
O que é um genoma? Quais as mudanças trazidas pela era pós-genômica? O que 

é um gene e por quê essa definição é tão complexa? Quais as principais 

aplicações dos estudos de evolução de genes e genomas? Como podemos utilizar 

dados disponíveis em bancos de dados públicos em nossas pesquisas? 

27/07/20 

(Manhã) 

Estrutura e diversidade dos genomas procariotos e eucariotos 
Quão diversos são os organismos e os tipos de células? Como o genoma é 

estruturado e organizado? Como as informações são armazenadas nos genomas? 

Como essas informações são processadas? 

27/07/20 

(Tarde) 

Mecanismos envolvidos na evolução de genes e genomas: 

duplicação gênica e origem de famílias multigênicas 
O que são genes homólogos, ortólogos e parálogos? Quais são os mecanismos 

envolvidos na duplicação gênica? O que acontece com um gene recém 

duplicado? Como eventos de duplicação gênica podem afetar a evolução dos 

organismos? Como a análise da história evolutiva das globinas pode auxiliar na 

compreensão desse processo? 

28/07/20 

(Manhã) 

Mecanismos envolvidos na evolução de genes e genomas: 

duplicação de genoma inteiro 
Quais são os diferentes níveis de ploidia? Como os genomas podem sofrer 

duplicação? Quais são os principais exemplos de duplicações de genoma inteiro 

em animais e em plantas? Como eventos de duplicação genoma inteiro atuam na 

evolução da complexidade e da diversidade? 

28/07/20 

(Tarde) 

Mecanismos envolvidos na evolução de genes e genomas: 

elementos transponíveis, transferência horizontal de genes, 

origem de novo 
O que são elementos de transposição e como eles atuam em procariotos e 

eucariotos? O genoma dinâmico: mais elementos de transposição do que jamais 

se imaginou? O que é e como ocorre a transferência horizontal de genes? Como 

ocorrem trocas genéticas intra- e interespecíficas? Como a transferência 

horizontal atua na evolução do repertório de genes? Como novos genes surgem 

de novo? 

29/07/20 

(Manhã) 

Mecanismos envolvidos na evolução de genes e genomas: 

mutação, pseudogenes, embaralhamento de éxons 
Como diferentes mutações afetam a evolução de genes e genomas? O que são 

pseudogenes? Como surgem os pseudogenes? Quais os mecanismos envolvidos 

no embaralhamento de éxons? Como o embaralhamento de éxons atua na 

formação de novos genes?  

29/07/20 

(Tarde) 

Mecanismos envolvidos na evolução de genes e genomas: redução 

do genoma e perda gênica 
Quão diversos são os tamanhos dos genomas? Por que espécies próximas 

apresentam um tamanho tão variado de genoma? Quais os mecanismos 

evolutivos envolvidos na redução dos genomas? Como genes são perdidos? Por 

quê a perda de alguns genes pode ser benéfica para alguns organismos? 

30/07/20 

(Manhã) 

Evolução de genomas organelares 
Qual a origem da célula? Como surgiram as mitocôndrias? Como surgiram os 

cloroplastos? Como os genomas organelares são herdados? Como os genomas 

das organelas evoluíram? Como os genomas nuclear e organelar interagem? 

30/07/20 

(Tarde) 

Seminários 
 

31/07/20 

(Manhã e tarde) 

 

 

 



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 

Atividade avaliativa n
o
 1 – Resolução de questionários diários (peso: 10,0) 

Atividade avaliativa n
o
 2 – Apresentação de seminário (peso: 10,0) 

Nota final: ((Nota da atividade avaliativa n
o
 1) + (Nota da atividade avaliativa n

o
 2) / 2 
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