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Carga horária 
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Teórica Exercício Laboratório 
4 anual 

60 60 0 0 

 

Ementa 

A disciplina aborda os fundamentos teóricos e práticos da inferência filogenética com 
base em sequências de DNA. São discutidos os princípios básicos da evolução ao nível 
molecular e a utilização de sequências de DNA em inferências filogenéticas.  São 
realizadas buscas de dados moleculares na internet e análises em programas de 
computador pessoal e servidores remotos. A disciplina envolve o aprendizado de 
técnicas preparação de sequências de DNA para análises filogenéticas, incluindo 
alinhamento, cálculo de distâncias genéticas e escolha de modelos de evolução. São 
abordados métodos de inferência filogenética com base em diferentes critérios de 
otimização: distância, máxima parcimônia, máxima verossimilhança e bayesiano. 
Também são abordados os métodos de datação de eventos pelo relógio molecular e o 
alcance a as limitações da filogenética molecular. 

 

Objetivos 

 
Geral 
Introduzir os fundamentos teóricos e práticos da inferência filogenética com base em 
dados moleculares. 
 
Específicos 

1. Dominar os princípios básicos da evolução ao nível molecular; 
2. Compreender as técnicas de obtenção, preparação e análise de sequências de 

DNA; 
3. Aprender técnicas de inferência filogenética a partir de sequências de DNA; 
4. Compreender o alcance eas limitações da filogenética molecular. 

 

 

Conteúdo programático 

 
1. Conceitos básicos de evolução molecular: organização, função e evolução de 

genes e genomas;termos e conceitos sobre árvores filogenéticas. 
2. Bancos de dados de sequências: bancos de dados e ferramentas de busca; 

formato de arquivos. 
3. Alinhamento de sequências: homologia; alinhamento par-a-par e alinhamento 

múltiplo. 
4. Distância genética e modelos de substituição de nucleotídeos: taxas de 

substituição; tipos de distâncias; composição de bases e utilização de códons; 
escolha de modelos. 

5. Métodosde distância: tipos de dados; matriz de distância; técnicas de 
agrupamento; apoio estatístico. 
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6. Métodosdemáxima parcimônia: matriz de caracteres discretos; técnicas de 

busca; apoio estatístico. 
7. Métodos de máxima verossimilhança: probabilidade e verossimilhança; 

escolha de modelos; técnicas de busca; apoio estatístico. 
8. Métodos bayesianos: teorema de Bayes; probabilidades prévia e posterior; 

cadeia de Markov; apoio estatístico. 
9. Relógio molecular: princípios básicos; teste da taxa relativa; relógio relaxado. 

 

 

Recursos disponíveis 

 
Todas as aulas: Ampla utilização de datashow, de recursos da internete do quadro, 
com grande fartura de exemplos e ilustrações.Todo material do curso (programa, 
cronograma, literatura complementar e arquivos com as apresentações de todas as 
aulas) disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-UFES). 
 

 

Critérios de avaliação e aprendizagem 

 
Avaliação baseada em: (a) participação de acordo com a presença em sala de aula 
(30%);(b) apresentação de artigos científicosem grupo (20%) e (c) trabalho prático 
individual (50%). 
 
Cada uma das avaliações acima vale 10,0 pontos. 
 
Nota Final = (3a + 2b + 5c) / 10 
 

 

Bibliografia básica 

 
Felsenstein, J. 2004. Inferring Phylogenies. Sinauer Associates, Inc., Sunderland. 
Lemey, P., Salemi, M. & A.-M. Vandamme (eds.) 2009. The Phylogenetic Handbook: A 

Practical Approach to Phylogenetic Analysis and Hypothesis Testing. 2nd ed. 
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systematics. 2nd ed. John Wiley & Sons, Hoboken. 

 

Bibliografia complementar 

 
Literatura 
Amorin, D. S. 2009. Fundamentos de sistemáticafilogenética. Holos, RibeirãoPreto. 
Avise, J. C. 2000. Phylogeography: the history and formation of species. Harvard Univ. 

Press, Cambridge. 
Avise, J. C. 2004. Molecular Markers, Natural History and Evolution. 2nd ed. Sinauer 

Associates, Sunderland. 
Nei, M. & S. Kumar. 2000. Molecular evolution and phylogenetics. Oxford Univ. Press, 

New York. 
Rutger, D. (ed). 2013. Phylogeography: concepts, intraspecific patterns, and speciation 

processes. Nova Science Publishers, New York. 
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Principais Websites 

 Banco de dados moleculares (Genbank): http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

 Banco de filogenias (TreeBASE): http://www.treebase.org/ 

 Lista de programas: http://evolution.genetics.washington.edu/phylip/software.html 

 Portal para inferência de grandes filogenias (CIPRES):https://www.phylo.org 

 Servidor remoto para análises filogenéticas: http://www.phylogeny.fr 
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