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Ementa 

Composição química da matéria viva. Macromoléculas: estrutura e função. Biossíntese, 
Catabolismo e Energia. Os mecanismos básicos da transmissão da informação gênica: 
replicação, transcrição e tradução. O controle da Expressão Gênica. A estrutura do 
genoma. Tecnologia do DNA Recombinante. Plasmídeos e Elementos Genéticos 
Transponíveis. Engenharia Fenotípica e Terapia Gênica. Biologia Molecular e 
Sociedade. 
 

 

Objetivos 

 
Geral 
Disciplina visa fornecer conhecimentos indispensáveis sobre biologia molecular e 
técnicas de DNA recombinante. 
 
Específicos 
Contextualizar o papel da informação biológica na organização dos processos básicos 
do fenômeno vivo, estabelecendo uma base científica para a abordagem do 
funcionamento metabólico dos seres vivos. 
 
Estabelecer relações entre as mudanças temporais sofridas pelo material genético e o 
surgimento de novidades biológicas, as quais se constituem na base dos processos 
adaptativos ao longo da evolução das espécies. 
 
Relacionar a variabilidade presente no interior da espécie humana à existência de 
diversidade genética, a qual constrói diferenças morfológicas, fisiológicas e 
comportamentais entre seus indivíduos, abordando os aspectos científicos e éticos no 
reconhecimento, investigação e respeito às diferenças. 
 
Abordar a trajetória histórica de formulação das teorias científicas pertinentes à 
estrutura do material genético e expressão da informação biológica. 
 

 

Conteúdo programático 

 
Unidade I 
Informação biológica e organização da vida. 
 

Estrutura, replicação e funcionamento do DNA.  
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Alterações permanentes no material genético: Mutação gênica.  

 
Unidade II 

A natureza do gene. Regulação da transcrição gênica.  

Síntese de Proteínas. 

Contextos de regulação da expressão gênica associados à diferenciação e 
especialização celular.  

 
Unidade III 
 
Manipulando Moléculas – Técnicas em Biologia Molecular. 
 

 

Recursos disponíveis 

 
Aulas teóricas: quadro, pincel, datashow e computador. 
Aulas práticas: DNA de amostras, enzimas de restrição, agarose, cuba de eletroforese, 
termocicladores, pipetas automáticas, etc. 
 

 

Critérios de avaliação e aprendizagem 

Serão ministradas aulas teóricas expositivas e dialogadas, com utilização de recursos 
audiovisuais, apresentações de seminários(cujos temas e datas serão distribuídos no 
início do curso) e serão ministradas aulas em laboratório. 
 
Serão realizadas três provas teóricas (PT1, PT2, PT3), com questões dissertativas ou 

de múltipla escolha incluindo o conteúdo administrado no período. Uma quarta nota 

será referente ao seminário (NS). A nota de seminário (NS) será resultado da avaliação 

de seminários. Postura, didática e material didático serão analisados para compor a 

nota NS. A cada aula prática será aplicada uma prova (PP), envolvendo aspectos 

práticos e/ou teóricos das aulas práticas executadas durante o curso, gerando uma 

média de todas as provas práticas (MPP). 

A média parcial será composta pela média das notas de 3 provas, 1 seminário e da média das 
provas práticas, todos com o mesmo peso. A média final será composta pela média entre a 
prova final e a média parcial. A nota para aprovação sem prova final é 7 (sete). A nota para 
aprovação final é 5 (cinco). 

CÁLCULO DA NOTA: PT1+PT2+PT3+ NS+MPP/5; se nota ≥ 7,0 - aprovado.  
Se nota < 7,0 – o aluno deverá fazer a prova final, que será a matéria toda do curso. 
Prova Repositiva: somente mediante apresentação de atestado médico. 
 
 

 

Bibliografia básica 

 
GRIFFITHS, Anthony J. F. Introdução à genética. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. xxv, 712 p. ISBN 9788527714976 (broch.) 

ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. xxxv, 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 
1268, [90] p. ISBN 9788536320663 (enc.). 

THOMPSON, James S.; THOMPSON, Margaret W.; NUSSBAUM, Robert L.; MCINNES, 

Roderick R.; WILLARD, Huntington F. Genética médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

xii, 525 p. ISBN 9788535221497 (broch.). 

 

 

Bibliografia complementar 
PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoqueconceitual. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. xxvi, 774 p. ISBN 9788527716642 (broch.). 

STRACHAN, T.; READ, Andrew P. Genética molecular humana. 4. ed. Porto Alegre, RS: 

Artmed, 2013. xxviii, 780 p. ISBN 9788565852517 (broch.) 

PASTERNAK, Jack J. Uma introdução à genética molecular humana: mecanismos das 

doençashereditárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. xviii, 434 p. ISBN 

9788527712866 (broch.) 

LEWIN, Benjamin. Genes IX. 9. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2009. xvii, 893 p. ISBN 

9788536317540 (enc.) 

KARP, Gerald. Biologiacelular e molecular: conceitos e experimentos. Barueri, SP: Manole, 

2005. xxi ISBN 9788520415931 (enc.) 

 

 

Professor responsável: Sarah Maria Vargas 

Titulação: Doutorado Ano de ingresso na UFES: 2010 

 


