
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Biomedicina  PERÍODO: 2º  
DISCIPLINA: Genética ANO: 2015/2 
CARGA HORÁRIA: 40 H  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 02 Teóricas TOTAL : 02 aulas 
 

EMENTA 
Herança biológica e ambiente, a base cromossômica da hereditariedade, genética Mendeliana, 
padrões da herança monogênica, padrões de herança sexual, interação gênica, análise de 
heredogramas, grupos sanguíneos e outros polimorfismos do sangue, expressão gênica, mutação 
e farmacogenética.  
 
  OBJETIVOS 
Levar o aluno a compreender as leis que regem a hereditariedade e os princípios da genética 
clássica eucariótica. Ajudar o aluno a entender conceitos básicos da genética molecular e da 
relação entre a herança genética e o ambiente. Auxiliar o aluno a aplicar os princípios estudados 
na resolução de problemas e na interpretação de heredogramas, realizando a interação entre eles 
e organizando-os de forma lógica e construtiva.  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A GENÉTICA E O ORGANISMO 
   Por que estudar genética 
   O que é a Genética 
    A estrutura e a ação dos genes 
    A causa da variação genética 
    O genótipo e o fenótipo 
2.PADRÕES DE HERANÇA  
   Os experimentos de Mendel 
   A primeira e a segunda lei de Mendel 
   O cruzamento-teste 

Probabilidades e aplicações em problemas 
Cromossomos sexuais e herança ligada ao sexo 
 Análise de heredogramas 
 Distúrbios autossômicos recessivos e dominantes 
 Distúrbios ligados ao X 
 A inativação do X e a hipótese de Lyon 
 Herança ligada ao Y 

3.INTERAÇÃO ENTRE OS GENES 
   Dominância incompleta 
Co-dominância e Herança dos Grupos Sanguíneos 
   Alelos letais, alelos múltiplos, pleiotropia e epistasia 
4. MUTAÇÃO  
   As bases das alterações genéticas 
   Tipos de mutação pontual em doenças autossômicas recessivas e dominantes 
   Tipos de mutação pontual em doenças sexuais recessivas e dominantes 
5. POLIMORFISMOS GENÉTICOS E FARMACOGENÉTICA 
    Conceito e fatores envolvidos 
    Casos clínicos 

 
 



 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas, trabalhos de Pesquisa Bibliográfica, leitura e discussão derevistas científicas, 
jornais e outros textos, apresentação de Seminários com temas previamente escolhidos, grupos 
de estudo dirigido com roteiros preparados pelo professor. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas, elaborados pelo professor,sugestões de 
leituras e títulos para preparação de Seminários, roteiros para estudo dirigido em grupo ou 
individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, data-show, retroprojetor, vídeo e 
computador  para exibição de CD. 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos; Análise de heredogramas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
 
1ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1 prova de 20 pts e 1 trabalho de 10 pts. 
2ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1 prova de 20 pts e 1 trabalho de 10 pts. 
3ª Avaliação – 40 pts distribuídos em 1 prova de 20 pts e 20 pts de Avaliação de Desempenho 
Acadêmico. 
Avaliação Suplementar – 40 pts. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
1) GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução a genética. Tradução de: Paulo Armando Motta. 9. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 712 p. , il.  
2)NUSSBAUM, Robert L.; MCINNES, Roderick R; WILLARD, Huntington F. Thompson e 
Thompson genética médica. Tradução de: Luciane Faria de Souza Pontes et al. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008. 525 p. ,il. 
3) FAUCI, Anthony S. et al (Ed.). Harrison medicinainterna . Tradução de: Ademar Valadares 
Fonseca et al. 17. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2008. v. 1. 1341 p. , il. color. ISBN 
9788577260508. Acompanha 1 DVD . 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
1)JORDE, Lynn B. et al. Genética médica. Tradução de: Paulo Armando Motta. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 297 p 
2) PASTERNAK, J.J. Uma Introdução a genética molecular Humana . 2. ed. Editora Guanabara 
Koogan. 2007. 
3) MOTTA, Paulo A. Genética humana: aplicada a psicologia e toda a área biomédica. 

 
 
 
 


