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EMENTA 

Mecanismos de transmissão das características hereditárias bem como as 

doenças ligadas a fatores genéticos. 

Processos históricos que embasaram as teorias de origem e evolução da vida, 

analisando-os e comparando-os com pensamentos atuais. 

Análise dos fatores responsáveis pelos processos de especiação bem como a 

frequência gênica das populações. 

Estuda a diversidade da vida desde a sua origem até a sua evolução. 

OBJETIVOS 

 Aplicar os termos básicos em genética. 

  Demonstrar graficamente a segregação de caracteres hereditários, através da 
construção e análise de genealogias. 

  Aplicar noções básicas de cálculo de probabilidade às leis genéticas. 

  Resolver problemas sobre as leis de Mendel, codominância, alelos múltiplos e 
herança ligada ao sexo. 

  Reconhecer a importância dos grupos sangüíneos ABO e Rh nas transfusões 
sanguíneas e incompatibilidades. 

  Relacionar a segregação independente com eventos cromossômicos que 
ocorrem na meiose. 

 Relacionar erros da meiose às aberrações cromossômicas numéricas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Genética clássica 

a) Conceitos básicos 

b) Leis de Mendel 

c) Construção e análise de Genealogias 

e) Alelos múltiplos 

d) Herança dos grupos sangüíneos: Sistema  ABO e Rh 

TEORIAS DA EVOLUÇÃO 



METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas com a utilização de recursos audiovisuais 
Seminários aplicados a partir de um tema atual e interdisciplinar: os temas 
apresentados serão sorteados pelas equipes. Os seminaristas não devem 
limitar-se a expor simplesmente o assunto. Precisam fornecer, 
antecipadamente, um texto roteiro para a turma que, assim terá uma fonte de 
informações sobre o trabalho e poderá participar das discussões. Os 
seminaristas devem apresentar as atividades realizadas pelo grupo de acordo 
como foi realizada a pesquisa e, finalmente expõem suas idéias, julgamentos e 
conclusões, ouvem críticas e debatem com o grupo. 
Resolução e correção de exercícios em sala com a participação de todos os 
alunos através de questionamentos. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Forma contínua, com base em: 

 Avaliação escrita; 

 Avaliação individual e escrita; 

 Avaliação qualitativa; 

 Atividades em sala de aula; 

 Seminários. 
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