
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde 
CURSO: Fisioterapia Período: 1º  
DISCIPLINA: Genética Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 40 horas 
SEMANAL: 2 horas TOTAL: 40 horas PRÉ-REQUISITO: - 
 

EMENTA 
Herança biológica e ambiente. A base cromossômica da hereditariedade. Genética Mendeliana. 
Padrões da herança monogênica Estrutura e função dos genes. Expressão gênica. Mutações. 
Grupos sanguíneos e outros polimorfismos do sangue. Polimorfismos do sistema microssomal 
hepático, tipos especiais. 
 

OBJETIVOS 
Adquirir habilidades e competências para o desenvolvimento das ciências da área biológica e 
farmacêuticas. Conhecer as estruturas celulares e os princípios básicos da genética; Conhecer os 
padrões de herança de doenças genéticas de importância para a área da farmácia e bioquímica.     
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1.1 - Evolução celular. 
1.2- Métodos de estudos da célula: microscopia, citoquímica, imunocitoquímica, eletroforese e 
fracionamento celular. 
1.3 – Membrana plasmática: estrutura, função e transporte através da membrana (difusão, 
transporte ativo e transporte impulsionado por gradiente). 
1.4 – Citoesqueleto e movimentos celulares. 

 1.5 - Gene, alelo, genótipo, fenótipo, efeitos do ambiente no fenótipo. 
1.6– Ciclo celular, mitose, meiose e gametogênese. 
1.7– Leis de Mendel. 

 1.8 - Herança autossômica: um ou dois genes, alelismo múltiplo (sistemas sangüíneos ABO, Rh, 
MNSs), pleiotropia, penetrância, expressividade, padrões de heredogramas de doenças 
autossômicas. 
1.9 – Herança relacionada ao sexo: genes ligados ao sexo,  herança  limitada ao sexo e herança 
influenciada pelo sexo 
1.10 – Farmacogenética: erros metabólicos hereditários, distúrbios farmacogenéticos. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
     O curso abrangerá aulas teóricas e práticas. As práticas serão realizadas no laboratório de 
microscopia, onde os alunos aprenderão a utilizar o microscópio ótico e terão oportunidade de 
observar estruturas celulares em lâminas permanentes, bem como em lâminas preparadas com 
material fresco. 
     Durante as aulas teóricas, serão utilizados quadro-negro, retroprojetor e vídeo. Haverá a 
participação dos alunos, que irão responder a estudos dirigidos e apresentarão seminários.  
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Quadro-negro, retroprojetor, vídeo e laboratório de microscopia. 
 

ATIVIDADES DISCENTES 
Trabalhos em grupo, apresentação de seminários, atividades práticas no laboratório de 
microscopia e estudos dirigidos. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  



 

 

1ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1ª prova 20 pts e trabalhos de pesquisas 10 pts 
2ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 2ª prova 20 pts e seminário 10 pts 
3ª Avaliação – 40 pts distribuídos em 3ª prova 20 pts e Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA) 
20 pts. 
Avaliação Suplementar – 40 pts. 
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