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1.1DENTIFICAÇÁODADISCIPLINA:

COMIGO
NOMEIA

DISeiPL}NA
N91)CHORAS-AULA

TEOR{CAS
TOTAL»CHORAS-AULA

DCS741 6 GENET]CA 04 00 72

HORÁRIO MODULO
TUliMAS TEOIUCAS TURMAS PRATICAS

PRESENCIAL0 654 2.10]0-(2)
0 654 4.10]0-(2)  

11. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S)
Tanta Tuon

ll}.PRE-REOUISITO(S)
CÓDIGO NOME »A DISCIPLINA

  Não há

V.JUSTIFICATIVA
O proHtssional da área da saúde necessita de conhecimentos na área de Genética para compreender a
estruturação de nosso organismo, seu desenvolvimento, auge e declínio, a origem de várias patologias tanto
congênitas quanto adquiridas, capacidades de interferência nas mesmas, além é claro da visualização do
controle da bioquímica de nosso organismo.

VI. EMENTA
Fundamentos da genética molecular. O dogma central da biologia molecular (Replicação. transcrição e
tradução). Erros Inatos do Metabolismo ou Mutações: sua origem e efeitos sobre o ser vivo e população. Os
cromossomos e o material genético. Multiplicação celular e mitose, gametogênese e mciose. Herança
mendeliana e interações gênicas. Interação com o meio ambiente (Fenótipo - Genótipo + Meio Ambiente).
Falares que influência nos padrões mendelianos. Herança citoplasmática e efeitos do genitor de origem.
Citogcnética c alterações croinossâmicas numéricas c estruturais. Padrões dc herança complexa. Genética de
Populações. Tópicos Especiais. A base bioquímica e molecular das doenças genéticas. Farmacogcnética c
orincíoios de Clenética Cilnica. O maoa do aenoma humano.

VII.OBIET}VOS
Obietivos Gerais:

-'' Transmitir aos alunos conhecitnentos de genética que lhes permitam col-npreender a importância
desta, seu funcionamento e estruturação e sua inserção na área da saúde.

/ Transmitir os conceitos de estrutura e funcionamento do código genético (gene, genoma.



transcriptoma, proteoma e metaboloma).
.''' Oportunizar a compreensão da herança genética nuclear e extranuclear na origem e desenvolvimento

de patologias através de alterações estruturais ou mutações oontuais.

 
« Trazer aos alunos os mais recentes avanços na área da terapia baseada em conceitos genéticos e quais

os avanços obtidos pelos projetos getlç?pg ç nroteoma.

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESKNVOtVIMFNTO DO PROGRAMA
As aulas serão ministradas de forma teórico-expositiva com o auxílio de recursos audiovisuais. Serão
realizadas de revisão e leituras de artigos científicos referentes aos tópicos tratados nas aulas te(tricas. Serão
realizados seminários pelos alunos a partir de publicações cientíHjcas pré-selecionadas como forma de
permitir aos alunos o desenvolvimento de suas capacidades de comunicação, interpretação de textos
cientíHlcos e de procura autónoma por informação. Assim como a utilização do Ambiente Virtual (Moodle)
para a atividades extlaclasse.

XI. CRONOGRAMA TEORICO
Semanas   Assunto

1 " 11/03 a 15/03/19 111 Semana de Recepção Integrada aos Calouros de 20 1 9- 1 .
2 18/03 a 22/03/19 Introdução a genética como disciplina e a apresentação do plano de ensino.
3' 25/03 a 29/03/}9 Dogma central da biologia molecular.
4' O1/04 a 05/04/19 A estrutura do DNA c do RNA e dos cromossomos. Bases bioquímicas dos

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
. A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos esRldos, os

quais deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes
a cada disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75% das mesmas.

. A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0 (seis). (Art. 69 e 72 da Res. n' 1 7/CUn/1 997).

. O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 e 5,5 terá
direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), excito as atividades constantes no art.70,$ 2'
A nota será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais
(MF) e a nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

NF = (MP+REC)/2
. Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será

atribuída nota 0 (zero). (Art. 70, $ 4' da Res. n' i7/CUn/1997)

e Avaliações
Avaliações teóricas: Nota lO (peso 2,5) cada uma das duas (2) avaliações.
Apresentação do trabalho: Nota 1 0 (peso 2,5)
Presença e Participação: Nota ] 0 (peso 2,5)

Obs: Se detectado plágio será atribuída nota zero ao trabalho.

Observações:
Avaliação de segunda chamada:
Para pedido de segunda avaliação somente em casos em que o aluno, por motivo de força maior e
plenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido
de avaliação à cheÊla de departamento dentro do prazo de 3 dias úteis apresentando comprovação.

Horário de atendimento ao aluno: 2. }6} 0-2 -- Saia 307.
Obs.: Em caso de ausência do professor para participação em evento científico, a carga horária e o
conteúdo da disciplina serão repostos conforme acordado com os alunos previamente.



X[[. Feriados previstos para o semestre 201 9.]

03/04/20 ] 9 - Feriado(aniversário de Araranguá)
19/04/20 ] 9 - Feriado(sexta-feira Santa)
01/05/20 19 - Feriado (dia do trabalhador)
20/06/20 ] 9 - Feriado(Corpus Christi)
21/06/20] 9 - Dia não lesivo

Xill.Bi;BL}OGRAF}A BÁSICA
BibjiograHia Básica
1 . GRIFFITHS. A.J.F.: WESSLER. S.R.; LEWONTIN. R.C.; CARROLL. S.B. introdução à genética. 9 ed.
Rio de Janeiro: Guanabra Koogan. 2009.
2. PIERCE. Bcnjamin A. Genética: um enfoque conccitual. Rlo dc Janeiro: Guanabara Koogan. 2004.
3. THOMPSON. M. W.; THOMPSON. J. S.; NUSSBAUM, R. L.; MCINNES, R. R; WILLARD. H. F
Genética médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

XIV. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1 . KORF, B.R. Genética humana e genõmica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008.
2. ZATZ, M. Genética: escolhas que nossos avós não faziam. São Paulo: Globo. 20 1 1 .
3. LEWIN. B. Gcncs IX. Porto Alegre: Artmed, 2009.
4. RIBEIRO. M. C. M. Genética molecular. Florianópolis: CED/LANTEC, 2009.
5. SClIAMM. F. Três ensaios de bioética. Rio de Janeiro: FTOCRUZ. 2015.

    ácidos nucléicos.
5' 08/04 a t2/04/]9 Mutação sob o ponto de vista bioquímico.

6' !5/04 e 19/04/19 O ciclo celular. Mitose e meiose observadas pelo ponto de vista genético.
Mendelismo. Mono, di e trihibridismo.

7' 22/04 a 26/04/19 Codominância. eplstasia, c hcrdabilidadc variável. llcrança poligênica.
Herança extranuclear e efeito do progenitor

8' 29/04 a 03/05/19 lo Avaliação Teórica
FERIADO (quarta-feira)

9' 06/05 a l0/05/}9
Genética de populações. A lei dc llardy-Welnbcrg. Sclcção, mutação.
migração e deriva como fatores de alteração do equilíbrio de Hardy-Weinberg.
O conceito de evolução.

}0' !3/05 a }7/05/]9 Citogenética. Eucromatina e lleterocromatina. Técnicas de bandeamento.
Cariótipo humano.

1 1 ' 20/05 a 24/05/19 Citogenética. Alterações genéticas estruturais Euploidias e aneuploidias.

Í2" 27/05 a 3}/05/19 Erros inatos do metabolismo (doenças causadas por mutações tendo como
exemplo hemoglobinopatias) e câncer como doença genética.

i3' 03/06 a 07/06/]9 Genética do sistema Imunológico.
!4' [ n/í)Â n ] z1/06/1 Q 2' Avaliação Teórica

}5" i7/06 a 21/06/19 Seminários sobre: Farmacogenét]ca e prometo genoma ]lumano. Terapia Gênica
p Paire..h'-r;n .J,,nát;naq-.r valfsVIXllt l lc Eb flXvLIVc+.

!6' 24/06 a 28/06/19 Seminários sobre: Farmacogenética e projeto gcnoma humano. Terapia Genica
e engenharia genética.

17' 01/07 a 05/06/19 Seminários sobre: F'armacogenética c projeto genoma llumano. Terapia Genica
e engenharia genética.

!8* 08/07 a.!2/07/i9 Segunda Chamada e Nova avaliação.



Os livros acima citados constam na Biblioteca Setorial de Araranguá. Algumas bibliografias também
podem ser encontradas no acervo da disciplina, impressos ou em CD, disponíveis para consultas em sala.

ProfDr

Aprovado na Reunião do Colegiado do Curso

Ü,7
Coordenador do curso de Fisioterapia


