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Esta disciplina visa apresentar aos alunos de Ciências Biológicas os novos conceitos sobre a
constituição genômica comparativa entre os microrganismos, os mecanismos de regulação da
expressão gênica, levando-se em consideração a resposta celular a diferentes condições
ambientais, sejam ambientes naturais, hospitalares ou industriais. A interação dos microrganismos
nesses ambientes tem influência direta nas atividades humanas, desde o controle de doenças
infecciosas até a produção de alimentos, bebidas e metabólitos industriais. Entendendo-se os
mecanismos genéticos por trás desses processos, poder-se-á interferir na fisiologia microbiana de
forma a combater essas doenças ou aumentar a produção de insumos biotecnológicos.
OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Esta disciplina tem como objetivo despertar o interesse dos alunos de Ciências Biológicas para
as possibilidades de aplicações práticas dos conhecimentos a cerca da constituição genética dos
microrganismos em relação aos seus potenciais industriais e para desenvolvimento de produtos e
processos biotecnológicos.
METODOLOGIA

As aulas serão ministradas de forma expositiva, com a utilização de slides projetados, consulta a
sítios da internet e consulta a livros-texto e artigos científicos temáticos.
AVALIAÇÃO

A avaliação será efetuada em três provas teóricas sobre os temas abordados, segundo a
programação a ser atualizada a cada turma. Os cálculos de avaliação serão efetuados a partir da
média aritimétrica entre a maior das três notas pela média entre as duas menores notas. Os
critérios de avaliação seguirão aqueles estabelecidos para Universidade.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1a. aula - Organização do genoma, início e término da divisão do DNA;
2a. aula- Análise de genomas por sequenciamento de DNA;
3a. aula- Elementos genéticos móveis e transferência lateral de genes;
4a. aula- Recombinação sítio-específica: tranposons e Integrons;
5a. aula- Transdução e Transformação;
6a. aula- Primeira prova;
7a. aula- Regulação da expressão gênica. Sistemas de regulação global;
8a. aula- Regulação da expressão gênica: modelo operon;
9a. aula- Regulação da expressão gênica: modelo Fago lambda;
10a. aula- Regulação da expressão gênica: modelo regulon;
11a aula- Segunda Prova;
13a. aula- Síntese protéica e Mecanismos de secreção de proteínas;
14a. aula- Comunicação celular e Mecanismo de Quorum sense
15a. aula- Terceira Prova.
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