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AULAS TEÓRICAS
Transcrição - síntese do RNA - iniciação, elongação e terminação.
Tipos de RNA; processamento do RNA, intrões e splicing alternativo.
Tradução e código genético - significado e implicações.
Síntese proteica
Aspectos gerais de regulação genica.
Regulação da expressão génica em procariotas
Regulação da expressão génica em eucariotas
Protecção e reparação do DNA
Regulação do número de células e câncro.

Objectivos:
Conhecer a organização dos genomas e a sua utilização na célula.
Compreender os mecanismos de controlo e de regulação envolvidos no fluxo de informação génica e
na regulação da expressão génica.
Adquirir capacidade para aplicar os conhecimentos a situações reais observadas em seres
procariotas e eucariotas.
Relacionar certos aspectos da genética com a evolução e/ou a ecologia dos seres vivos.
Manipular ácidos nucleicos, enzimas de restrição e polimerases.
Competências a adquirir:
Espera-se que os alunos adquiram os conhecimentos básicos para a compreensão dos processos
genéticos que comandam o fluxo de informação ao nível intracelular. Espera-se que os alunos
adquiram capacidade para executar procedimentos simples de manipulação e análise de ácidos
nucleicos. Pretende-se que os alunos adquiram capacidade para pesquisar e interpretar informação
no âmbito da Genética.

Sessões teóricas – exposição dos temas com auxílio de slides ou outros elementos em suporte
informático.
Sessões de orientação tutorial – sessões de brainstorming em genética, que visam uma reflexão sobre
alguns aspectos relacionados com esta área e que implicam integração e reflexão sobre os
conhecimentos adquiridos.
As aulas laboratoriais desenvolvem-se pela execução de trabalhos práticos com base em protocolos
auxiliares.
A componente teórica desta disciplina tem um valor de 60% na nota final.
Na componente teórica o exame tem um valor de 55% (em 60%) e as sessões de orientação tutorial de
5% (em 60%).
O exame final é de consulta.
O exame final poderá incluir perguntas relativas às sessões de orientação tutorial e aulas práticas.
A nota mínima no exame final é de 8,0 valores.
Avaliação prática – avaliação ponderada – 40% (mínimo 10,0 em 20 valores)



AULAS PRÁTICAS
Isolamento de DNA plasmídico
Preparação de célula competentes
Produção de um plasmídio recombinante
Transformação de uma estirpe bacteriana
Selecção e detecção de organismos transformados
Confirmação da transformação;
Demonstração experimental do processo de regulação do operão Lactose de Escherichia coli.

ORIENTAÇÃO TUTORIAL
Pesquisa, estudo, apresentação oral e discussão, pelos alunos, de temas diversos no âmbito Genética
Molecular, por exemplo, medicina clínica e forense, biotecnologia.


