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EMENTA 

Estudo dos ácidos nucléicos, destacando a importância de sua dinâmica estrutural frente à 
expressão gênica e os aspectos técnicos na biotecnologia.   
 
OBJETIVOS 

 Conhecer a estrutura tridimensional dos ácidos nucléicos e sua dinâmica topológica na síntese dos 
produtos gênicos (auto-síntese e heterossíntese). 

 Conhecer os aspectos técnicos que possibilitam a manipulação dos ácidos nucléicos em 
laboratório. 

 Conhecer a aplicação desses conhecimentos na biotecnologia.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Teórico 

 Histórico do material genético 
 Estrutura dos ácidos nucléicos 
 Estrutura dos cromossomos procarióticos e eucarióticos 
 Replicação do DNA 
 Dano, reparo e recombinação do DNA 
 Manipulação gênica 
 Transcrição em procarióticos 
 Transcrição em eucarióticos 
 Processamento de RNA 
 Código genético e síntese de proteína 
 Oncogenética 
 Técnicas de DNA Recombinante 

Prático 
 Análise Citogenética do Material Genético 
 Isolamento e Quantificação de Ácidos Nucléicos 
 Enzimas de Restrição 
 Eletroforese 
 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 
 Seqüenciamento de DNA 
 Hibridização: Southern Blotting 

 
FREQÜÊNCIA 

 A turma A01 terá 106 horas-aula durante o semestre de 2007/1. As aulas que serão dispensadas já 
estão contidas no Calendário Acadêmico 2007 da UCG. 

 Legalmente o aluno precisa obter no mínimo 75% de freqüência (total mínimo de 102 aulas para 
disciplina de crédito 6 com 77 presenças).  

 A obtenção da freqüência será feita nos primeiros 10 minutos de cada aula e a confirmação da 
presença nos últimos minutos da cada aula. Caso o aluno não esteja presente em sala nesse 
período receberá falta. Justificativas serão consideradas, mas múltiplas ocorrências não serão 
permitidas. 

 Choques de horário são da responsabilidade do aluno e não do professor. Assim, se você 
está cursando esta disciplina com choque de horário, você deverá ser cuidadoso com a sua 
freqüência. Não serão dadas presenças ao aluno que estiver atendendo à outra disciplina. 

 Em Biologia Molecular (BIO2048) a percentagem de faltas acima de 25% reprova o aluno! 
 Casos limítrofes serão avaliados na tentativa da resolver o problema. O critério aplicado será 

uniforme para todos os alunos e não garante aprovação. 
 A freqüência será entregue mensalmente! Por isso, CUIDADO! 
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AVALIAÇÕES 
 As avaliações são graduais, variadas e não cumulativas. As avaliações deverão ser feitas pelo 

aluno nas datas marcadas pelo professor. Não haverá segunda chamada. A falta de uma 
avaliação, sem justificativa, implicará em nota zero para aquela avaliação. 

 O comparecimento às avaliações é responsabilidade do aluno. Assim também o é o 
comparecimento e a apresentação de seminários. O não cumprimento desse requisito implicará em 
nota zero para o referido seminário. 

 
AVALIAÇÕES PRINCIPAIS 

 As avaliações principais acontecerão nas datas marcadas. Atenção: estas datas não serão 
alteradas até segunda ordem! 

 As avaliações principais constituirão a nota de N1, e as principais juntamente com as paralelas 
constituirão a nota de N2, conseqüentemente, a média final.  

 Para o cálculo da média final basta multiplicar a nota N1 por 0,4 e N2 por 0,6 e somá-las. 
 O aluno estará aprovado com a média final maior ou igual a cinco (5,0). 

 
AVALIAÇÕES PARALELAS 

Estas avaliações corresponderão a três componentes. O primeiro referente à freqüência individual 
nas aulas e nas apresentações orais. Esse primeiro componente valerá 3,0 pontos, sendo que a nota obtida 
corresponderá à proporção simples de todas as freqüências. O segundo componente corresponderá aos 
exercícios de leituras obrigatórias que estão sugeridos pelo professor da disciplina. Estes exercícios 
valerão 3,0 pontos, que somadas complementarão a nota de N2. Atrasos na entrega não serão 
permitidos. Lembre-se: Todo exercício exigido deve ser manuscrito! 

O terceiro componente se trata dos seminários (valerá 4,0 pontos). Serão 10 (dez) grupos, cujos 
artigos serão definidos pelo professor. Constituintes: Resumo escrito (sobre o tema, constituído de cerca de 
2000 caracteres) e apresentação oral.  
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LEITURAS COMPLEMENTARES 



 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 

Departamento de Biologia 
Prof. Antonio Márcio Teodoro Cordeiro Silva, M.Sc. 

 

As leituras complementares não serão avaliadas e, por isso, não valem pontos. Deve recorrer aos 
textos o aluno que se interessar em ampliar seus conhecimentos. 
 
CÁLCULO DAS MÉDIAS 

 Média N1 = (Avaliação Prática 13/Abr + Avaliação Teórica 17/Abr)/2 
*Caso o aluno não alcance Média N1 > 5,0, poderá fazer a Avaliação Teórico-Prática (24/Abr).  
A nota desta avaliação substituirá a menor nota de N1. 
 

 Média N2 = (Nota 1 + Nota 2)/2 
 Nota 1 = (Avaliação Prática 12/Jun + Avaliação Teórica 15/Jun)/2 

*Caso o aluno não alcance Média Nota 1 > 5,0, poderá fazer a Avaliação Teórico-Prática (22/Jun).  
A nota desta avaliação substituirá a menor dentre as avaliações da Nota 1. 

 Nota 2 = (Freqüência 3,0 pontos + Exercícios 3,0 pontos + Seminário 4,0 pontos) = 10,0 
 Seminário: Apresentação Oral = 2,0 pontos e Resumo Escrito = 2,0 pontos 

O Resumo Escrito deverá ser entregue impreterivelmente no momento da apresentação! Caso isso 
não aconteça o grupo ficará com nota zero no item Resumo Escrito. 

 
 Média Final = N1 x 0,4 + N2 x 0,6 > 5,0 
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LEITURAS SUGERIDAS 

 Todo o material apresentado ou sugerido é passível de ser usado nas avaliações. É 
responsabilidade do aluno se manter atualizado. Você está se comprometendo a guardar o 
presente programa durante todo o período letivo. Qualquer modificação discutida em sala deverá 
ser anotada para futura referência. 

 Em caso de perda, este programa estará disponível on-line no site da UCG. 
 O professor não é responsável por providenciar livro ou (muito menos) xerox de capítulos para os 

alunos. Cada indivíduo é responsável pelo seu próprio aprender, o professor é apenas um 
instrumento facilitador! 

“Aquele que caminha sozinho pode até chegar mais rápido, 
mas aquele que caminha junto, com certeza, chegará mais 
longe.”                                                              Erico Verissimo 

 
Espero que todos tenham um excelente início de semestre e que a nossa convivência nos leve a uma 

amizade sincera de respeito mútuo. Sejam bem vindos ao mundo fascinante da Biologia Molecular! 
Prof. Márcio Cordeiro, M.Sc. 
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