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1. IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos especiais em Biotecnologia: Epigenética para
Biomonitoramento I

UNIDADE OFERTANTE: INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA

CÓDIGO: INGEB39614V PERÍODO: TURMA:

TIPO DO COMPONENTE (marque uma opção) NATUREZA DO COMPONENTE (marque uma opção)

__x___ Disciplina
_____ Atividade Acadêmica Complementar
_____ Atividades Curriculares de Extensão

_____. Obrigatória
__x___ Optativa

CARGA HORÁRIA DA AARE

ATIVIDADE SÍNCRONA ATIVIDADE ASSÍNCRONA AARE

TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA TOTAL

15h 15h 30h 30h
PROFESSOR(A): Rute Magalhães Brito ANO/SEMESTRE: 2021-I

2. EMENTA
 Expressão gênica e epigenética:  conceitos básicos;

 Mecanismos epigenéticos e expressão gênica (Metilação do DNA; Modificação de Histonas;

RNAi)

 Elementos de transposição.

 Imprinting genômico

3. JUSTIFICATIVA
Os estudantes de biotecnologia serão apresentados aos conhecimentos sobre epigenética e como

tais modificações epigenéticas podem ser utilizadas em programas de Ecotoxicologia. Quanto a

variação natural de perfis epigenéticos altera a resposta a fatores ambientais? Que evidências

estão disponíveis sobre a natureza da relação dose-resposta para efeitos epigenéticos? Como

incorporar essa informação em estudos de Ecotoxicologia ,tal como avaliação de riscos de

compostos químicos .

4. OBJETIVOS
Objetivo Geral:

A epigenética é o estudo de mudanças hereditárias na função ou ativação gênica que não estão
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associadas com alterações na sequência do DNA.

A ação de agentes ambientais sobre os genomas é fato constatado em diversas publicações na

área de saúde ambiental. Perturbações do ambiente com relação à qualidade da água, do ar e

agentes químicos aos quais estamos expostos nos alimentos crus ou processados podem

modificar epigeneticamente a expressão gênica bem como causar mutações. O Objetivo

específico desta disciplina é apresentar ao estudantes como ocorre a modulação da cromatina

pela alteração na expressão de redes de genes, causando respostas regulatórias que podem

causar doenças, uma vez que podem afetar o controle da diferenciação celular, o sistema

imunológico, e a neurogênese.

Objetivos Específicos:

- Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de:

- Compreender textos sobre as marcas epigenética mais comuns (metilação de DNA, metilação

de histonas, acetilação);

- Entender como a heterocromatinização facultativa ou constitutiva pode afetar a expressão de

genes;

- Entender a questão transgeracinoal de marcas epigenética (como podem ser retiradas ou

mantidas entre gerações);

- Compreender o papel dos RNAs não codificantes (miRNA; piRNA. lncRNAs) tanto na marcação

epigenética em si, quanto na modulação da expressão gênica dependente do meio.

5. PROGRAMA

1. Introdução: Regulação de expressão gênica e epigenética
2. Metilação do DNA;
3. Modificações de histonas;
4. Elementos de transposição: definição, domesticação e ações epigenéticas;
5. Regulação da expressão gênica mediada por RNAs (siRNAs e piRNAs);
6. Ação da heterocromatina sobre a expressão de genes da eucromatina: o caso do cromossomo Y;
7. Variação do número de cópias de RNA ribossômico e sua relação com a variação na expressão gênica;
8. Variação na resposta epigenética nas populações naturais;
9. Ação do chumbo, bisfenol e  agrotóxicos na expressão de genes;
10. Biomarcadores de instabilidade do genoma e epigenética de doenças humanas (câncer e obesidade).
11. Metodologias para biomonitoramento ambiental utilizando-se espécies bioindicadoras pela modulação de

expressão gênica e mutagênese.
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6. METODOLOGIA
6.1 Atividades Síncronas
a) Teóricas

Data
(DD/MM/AAAA)

Início
(HH:MM)

Término
(HH:MM)

Carga horária Número e nome da
atividade

Técnica de ensino ou descrição da atividade

01/12/2021 14:00 14:50 1h 1. Regulação da
expressão gênica

Aula expositiva síncrona pelo Mconf

08/12/2021 14:00 14:50 1h 2. Metilação do DNA Aula expositiva síncrona pelo Mconf

15/12/2021 14:00 14:50 1h 3. Modificações de
histonas

Aula expositiva síncrona pelo Mconf

22/12/2021 14:00 14:50 1h 4. RNAs com ação
epigenética:
LncRNAs

Aula expositiva síncrona pelo Mconf

05/01/2022 14:00 14:50 1h 5. RNAs com ação
epigenética: siRNAs
e piRNAs

Aula expositiva síncrona pelo Mconf

12/01/2022 14:00 14:50 1h 6. RNAs com ação
epigenética:
variação do número
de cópias de RNA
ribossômico (CNV)

Aula expositiva síncrona pelo Mconf

19/01/2022 14:00 14:50 1h 7. O caso dos
cromossomos Y de
Drosophila

Aula expositiva síncrona pelo Mconf
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melanogaster

26/01/2022 14:00 14:50 1h 8.
Heterocromatinizaçã
o facultativa e
silenciamento
gênico

Aula expositiva síncrona pelo Mconf

02/02/2022 14:00 14:50 1h 9. Metodologias
para monitoramento
ambiental utilizando
espécies
bioindicadoras pela
modulação da
expressão gênica

Aula expositiva síncrona pelo Mconf

09/02/2022 14:00 14:50 2h 10. Como liderar
uma discussão de
artigo sobre
epigenética?

Aula expositiva síncrona pelo Mconf

16/02/2022 14:00 14:50 1h Discussão de artigo
- 1 - Metilação

Apresentação em dupla de artigo na forma
de seminário - Plataforma MConf

23/02/2022 14:00 14:50 1h Discussão de artigo
- 2 - Acetilação

Apresentação em dupla de artigo na forma
de seminário - Plataforma MConf

09/03/2022 14:00 14:50 1h Discussão de artigo
- 3 - RNAs e ação
epigenética

Apresentação em dupla de artigo na forma
de seminário - Plataforma MConf

16/03/2022 14:00 14:50 1h Discussão de artigo
- 4 - CRISPR e
epigenética

Apresentação em dupla de artigo na forma
de seminário - Plataforma MConf
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23/03/2022 14:00 14:50 1h Discussão de artigo 5
- Epigenética e
ambiente

Apresentação em dupla de artigo na forma
de seminário - Plataforma MConf

30/03/2022 14:00 15:40 2h Avaliação final -
Questionário no
Moodle

Prova síncrona pela AVA Moodle

- - - 18h-aula
(18*50)/60=

15 horas relógio

- -

- Hospedagem dos conteúdos e comunicação síncrona com endereço web de localização dos arquivos:

(1 a 2 horas-aula por semana: quartas-feiras 14:00h-14:50h)
Plataforma: MConf (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/epigenetica-para-biomonitoramento-i)

- Reuniões síncronas: serão realizadas reuniões síncronas por meio de plataforma oficial (MConf) uma vez por semana (quartas-feiras
14:00h-14:50h) para apresentar conteúdo, tirar dúvidas e verificar o andamento do curso com os estudantes.

- O link será disponibilizado via plataforma Moodle

6.2 Atividades Assíncronas
a) Teóricas

Número e nome
da atividade1

Descrição da
atividade2

Formato da
atividade3

Valor da
atividade4

Carga horária Data da entrega5

1. Regulação da
expressão gênica

Análise de artigo
sobre regulação da
expressão gênica

Envio de pdf de
slides pelo
Moodle - recurso
TAREFA

4,00 50 minutos 1h 07/12/2021
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2.Infográfico -
Metilação

Produção de
infográfico usando
software de
escolha. Ex.:
Canva

Envio de pdf pelo
Moodle - recurso
TAREFA

4,00 50 minutos 1h 14/12/2021

3.Palavras
cruzadas-

Criação de
palavras cruzadas
(à mão livre ou
usando software
de escolha) sobre
todo assunto já
estudado.

Envio de pdf  pelo
Moodle - recurso
TAREFA

4,00 50 minutos 1h 21/12/2021

4.Mapa de
Conceitos

Criação de mapa
de conceitos
usando software
de escolha
Ex.: Coggle.it

Envio de pdf pelo
Moodle - recurso
TAREFA

4,00 50 min 1h 05/01/2022

5.Contação de
história - CNV

Criação de um
vídeo do tipo
contação de
história sobre
CNV usando
software de
escolha.
Ex.: Powtoon

Envio de vídeo ou
link pelo Moodle-
- recurso TAREFA

8,00 50 min 1h 18/01/2021

6. Diálogo
assíncrono

Estudo de flash
cards sobre ação

Realização de
tarefa assíncrona

4,00 50 min 1h 25/01/2022
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epigenética do
cromossomo Y de
Drosophila

usando o recurso
H5P

7.Escolha do
artigo

Busca em bases de
periódicos de
artigo relevante e
recente sobre
epigenética e
ambiente

Envio do PDF
pelo Moodle -
recurso TAREFA

4,00 50 min 1h até 02/02/2022

8. Inativação do
cromossomo X

Jogo da memória Recurso H5P do
Moodle

4,00 50min 1h 26/01/2022

9. Estressores
ambientais
epigenéticos e
biomonitoramento

Caça palavras Recurso H5P do
Moodle

4,00 50 min 1h 02/02/2022

10. Estudo do
artigo seminário a
ser apresentado
pela dupla
Seminário 1

Leitura do artigo
que será
apresentado na
aula seguinte.
Quem ira
apresentar e
colegas
participantes da
discussão.

Artigos escolhidos
e avaliados pela
docente serão
disponibilizados
em uma Pasta do
Moodle

- 100 min 2h 16/02/2022

11. Estudo do
artigo seminário a
ser apresentado
pela dupla
Seminário 2

Leitura do artigo
que será
apresentado na
aula seguinte.
Quem ira

Artigos escolhidos
e avaliados pela
docente serão
disponibilizados

- 100 min 2h 23/02/2022
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apresentar e
colegas
participantes da
discussão.

em uma Pasta do
Moodle

12. Estudo do
artigo seminário a
ser apresentado
pela dupla
Seminário 3

Leitura do artigo
que será
apresentado na
aula seguinte.
Quem ira
apresentar e
colegas
participantes da
discussão.

Artigos escolhidos
e avaliados pela
docente serão
disponibilizados
em uma Pasta do
Moodle

- 100 min 2h 09/03/2022

13. Estudo do
artigo seminário a
ser apresentado
pela dupla
Seminário 4

Leitura do artigo
que será
apresentado na
aula seguinte.
Quem ira
apresentar e
colegas
participantes da
discussão.

Artigos escolhidos
e avaliados pela
docente serão
disponibilizados
em uma Pasta do
Moodle

- 100 min 2h 16/03/2022

14. Estudo do
artigo seminário a
ser apresentado
pela dupla
Seminário 5

Leitura do artigo
que será
apresentado na
aula seguinte.
Quem ira
apresentar e
colegas
participantes da
discussão.

Artigos escolhidos
e avaliados pela
docente serão
disponibilizados
em uma Pasta do
Moodle

- 100 min 2h 23/03/2022
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- - - - 18h-aula
(18*50)/60=

15 horas relógio

-

(1) Número e nome da atividade: exemplo, Atividade 1 - Produção de uma resenha; Atividade 2 - Fórum de Discussão sobre Meio Ambiente.
(2) Descrição da atividade: explicar em detalhe o que deverá ser feito na atividade, qual material deverá ser consultado (texto, vídeo, imagem, charge, etc), qual objetivo da atividade, dentre outros.
(3) Formato da atividade: explicar como deverá ser realizada e enviada a atividade (dentro das normas da ABNT, em arquivo .doc, .pdf, Excel etc.).
(4) Valor da atividade: qual a valoração, o que será considerado na avaliação; como ela será contabilizada para registro da frequência do estudante na disciplina.
(5) Data de entrega: quando deverá ser entregue/enviada.

- Hospedagem dos conteúdos e comunicação assíncrona com endereço web de localização dos arquivos:

Os conteúdos serão apresentados por meio de recursos da plataforma Moodle
(INGEB38614V - Tópicos especiais em Biotecnologia: Epigenética para Biomonitoramento I )
link: https://www.moodle.ufu.br/course/view.php?id=5450

Os conteúdos serão apresentados por meio de recursos da plataforma Moodle como: Página, URL, Livro, Pasta
.

- Página: Uma página por item do programa (1 a 10). Serão disponibilizados textos autorais introduzindo vídeo-aulas autorais inseridas por
meio da configuração de recurso.

- URL: links de vídeos depositados no youtube produzidos por instituições renomadas (USP, MIT, TED Ed) e links de páginas e artigos científicos
com informações atuais relevantes para os assuntos (ex.: revista FAPESP)  serão disponibilizados como material complementar;

- Livro: O recurso livro será utilizado para retomar os assuntos vistos na página e URL usando atividades interativas como H5P, questionário.

- Pasta: O recurso pasta permite o compartilhamento de pdfs tanto dos slides das aulas quantos de textos autorais ou de outros autores (teses,
artigos científicos) para consulta por parte dos estudantes. Este material poderá ser utilizado como apoio para acompanhamento da disciplina e
estudos (além dos links de sites e vídeos)
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7. AVALIAÇÃO
7.1 Assiduidade Discente:

A assiduidade será computada pela presença nas atividades síncronas pelo MConf e a entrega das atividades marcadas como obrigatórias
(tarefas, interatividade, leituras, visualizações de vídeos e glossário) no bloco "Acompanhamento do curso" na plataforma Moodle.

7.2 Aproveitamento Discente:

- 7.2.1. Tarefas: Cada semana do programa será avaliada por meio das atividades interativas H5P, questionário, wiki, playposit ou tarefas do
Moodle no total de 09 atividades (4 ou 8 pontos cada).

Critérios de avaliação:
Tarefas completas corretas de acordo com o material online fornecido e a literatura sugerida (e organizadas):  100%
Tarefas incompletas porém de acordo com o material online fornecido e a literatura sugerida mostrando todo o raciocínio, mas faltando
conclusão, ou resposta final : 75%
Tarefas que apresentem conclusões/respostas finais corretas porém com desenvolvimento ou raciocínio  incompletos : 20%
Tarefas incorretas de acordo com o material online fornecido e a literatura sugerida (e organizadas):   zero
- Respostas copiadas (que apresentem claros elementos de cópia, ou plágio): zero
Obs.: Em cada tarefa no Moodle serão descritos os critérios de pontuação.

- 7.2.2. Discussão de artigo científico (35 pontos):
- A turma será dividida em duplas. Cada dupla ficará responsável por liderar a discussão de um artigo.
- 20 pontos para o grupo que lidera a discussão
- 15 pontos para a participação na discussão
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Critérios de avaliação:
Para o grupo líder da discussão

- Domínio do conteúdo - 10 pontos
- Utilização de recursos audiovisuais de qualidade - 5 pontos
- Atividade elaborada que estimula participação dos colegas - 5 pontos

Para os alunos que participarão como ouvintes/debatedores

- Participação ativa na discussão = 3,00 pontos por seminário

- 7.2.3. Questionário: Será realizada uma avaliação maior ao final do curso usando-se o recurso Questionário do Moodle, (25 pontos)

Critérios de avaliação:

- Questões fechadas com respostas pré-determinadas que serão auto-corrigidas pelo Moodle como (certo/errado).

- Questões abertas serão respondidas no espaço disponibilizado para digitação pelo Moodle. As questões serão pontuadas de
acordo com o nível de dificuldade 2, 3, ou 5 pontos para questões, fáceis, de dificuldade mediana ou de dificuldade avançada,
respectivamente. O critério de avaliação (em porcentagem da pontuação da questão) seguirá o mesmo das tarefas acima
descritas.

A nota final será calculada da seguinte forma:
Tarefas (40 pontos) + Discussão apresentador(a) (20 pontos) + Discussão participante (15 pontos) + avaliação final (25 pontos) = 100 pontos

Será considerado aprovado o/a estudante que obtiver 60 pontos no mínimo e tiver assiduidade acima de 75%.
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Data
(DD/MM/AAAA)

Início
(HH:MM)

Término
(HH:MM)

Número e nome da
atividade avaliativa

Instrumento avaliativo ou
descrição da atividade

Pontuação Instrução para
realização

Forma de
envio

TDIC1,2

07/12/2021 assíncrono assíncrono 1. Regulação da
expressão gênica

Envio de pdf de slides pelo
Moodle - recurso TAREFA

4,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Envio de
pdf de
slides pelo
Moodle -
recurso
TAREFA

Moodle

14/12/2021 assíncrono assíncrono

2.Infográfico -
Metilação

Envio de pdf de slides pelo
Moodle - recurso TAREFA

4,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Envio de
pdf de
slides pelo
Moodle -
recurso
TAREFA

Moodle

21/12/2021 assíncrono assíncrono 3.Palavras cruzadas- Envio de pdf de slides pelo
Moodle - - recurso TAREFA

4,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Envio de
pdf de
slides pelo
Moodle -
recurso
TAREFA

Moodle

05/01/2022 assíncrono assíncrono 4.Mapa de Conceitos Envio de pdf de slides pelo
Moodle - recurso TAREFA

4,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como

Envio de
pdf de
slides pelo
Moodle -
recurso
TAREFA

Moodle
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os critérios de
avaliação

18/01/2022 assíncrono assíncrono

5.Contação de
história - CNV

Envio de vídeo ou link pelo
Moodle- - recurso TAREFA

8,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Envio de
vídeo ou
link pelo
Moodle- -
recurso
TAREFA

Moodle

25/01/2022 assíncrono assíncrono 6. Estudo de flash
cards sobre ação
epigenética do
cromossomo Y de
Drosophila

Realização de tarefa
assíncrona usando o recurso
H5P

4,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso H5P do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Resolução
de questão
formulada
no recurso
H5P do
Moodle

Moodle

até
02/02/2022

assíncrono assíncrono

7.Escolha do artigo

Envio do PDF pelo Moodle-
- recurso TAREFA

4,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Envio do
PDF pelo
Moodle- -
recurso
TAREFA

Moodle

26/01/2022 assíncrono assíncrono 8. Inativação do
cromossomo X

Jogo da memória 4,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso H5P do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Resolução
de questão
formulada
no recurso
H5P do
Moodle

Moodle
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02/02/2022 assíncrono assíncrono 9. Estressores
ambientais
epigenéticos e
biomonitoramento

Caça palavras 4,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso H5P do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Resolução
de questão
formulada
no recurso
H5P do
Moodle

Moodle

16/02 a 16/03 14:00 14:50 10. Apresentação de
seminário

Apresentação de seminário
pelo Mconf

20,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Apresentaçã
o de
seminário
síncrono
pelo Mconf

Mconf

16/02/2022 14:00 14:50 11. Estudo e
participação do
seminário a ser
apresentado pela
dupla
Seminário 1

Participação ativa na
discussão do seminário

3,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Participação
pelo chat, ou
em áudio
com
perguntas,
realização da
atividade
proposta pelo
grupo
durante aula
síncrona pelo
MConf

Mconf

23/02/2022 14:00 14:50 12. Estudo e
participação do
seminário a ser
apresentado pela
dupla
Seminário 2

Participação ativa na
discussão do seminário

3,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como

Participação
pelo chat, ou
em áudio
com
perguntas,
realização da
atividade

Mconf
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os critérios de
avaliação

proposta pelo
grupo
durante aula
síncrona pelo
MConf

09/03/2022 14:00 14:50 13. Estudo e
participação do
seminário a ser
apresentado pela
dupla
Seminário 3

Participação ativa na
discussão do seminário

3,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Participação
pelo chat, ou
em áudio
com
perguntas,
realização da
atividade
proposta pelo
grupo
durante aula
síncrona pelo
MConf

Mconf

16/03/2022 14:00 14:50 14. Estudo e
participação do
seminário a ser
apresentado pela
dupla
Seminário 4

Participação ativa na
discussão do seminário

3,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como
os critérios de
avaliação

Participação
pelo chat, ou
em áudio
com
perguntas,
realização da
atividade
proposta pelo
grupo
durante aula
síncrona pelo
MConf

Mconf

23/03/2022 14:00 14:50 15. Estudo e
participação do
seminário a ser
apresentado pela
dupla

Participação ativa na
discussão do seminário

3,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso TAREFA do
Moodle assim como

Participação
pelo chat, ou
em áudio
com
perguntas,

Mconf
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Seminário 5 os critérios de
avaliação

realização da
atividade
proposta pelo
grupo
durante aula
síncrona pelo
MConf

30/03/2022 14:00 15:40 16. Questionário no
Moodle

Questionário no Moodle com
questões fechadas e abertas

25,00 A instrução
detalhada constará
no cabeçalho do
recurso
QUESTIONÁRIO
do Moodle assim
como os critérios de
avaliação

realização
do
questionário
de forma
síncrona
pelo
Moodle

Moodle e
Mconf

(1) Centro de Tecnologia da Informação (CTI) ratifica que as Soluções Institucionais para Ferramentas de Colaboração e Cooperação são o Microsof Teams e o MConf RNP.
(2) TDIC: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.
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