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Proposta para oferta em período especial da disciplina Genética e Evolução 
(BG067) para o curso de Psicologia 

 

a) Justificativa da Proposta 
 

A presente proposta tem por objetivo responder à demanda de medidas para o enfrentamento da 

pandemia de COVID-19 por parte de Universidade Federal do Paraná. Sua necessidade se justifica em três 

eixos distintos: 1) manter o vínculo do aluno com suas atividades acadêmicas, o que pode auxiliar no 

enfrentamento do período de distanciamento e isolamento social; 2) reduzir a quantidade de alunos circulando 

nos campi da UFPR após o retorno das atividades presenciais e 3) propiciar o processo educativo de maneira 

mais proativa dos alunos e utilizando ferramentas digitais inovadoras de forma integrada ao processo 

educativo. 

A disciplina de Genética e Evolução (BG067) ofertada para o curso de Psicologia é constituída apenas 

de carga horária teórica, sem atividades práticas. Portanto, as docentes consideram que é uma disciplina que 

pode ser adequada ao contexto de ensino remoto emergencial (ERE), enfrentado atualmente por todos os 

países do mundo por ventura da pandemia da COVD-19. O engajamento dos alunos (mensurado pela 

participação nas atividades propostas), em nossa concepção, permitirá que não ocorra a redução na 

qualidade do ensino e trabalhe outras capacidades de aprendizado aos discentes, além de prover contato 

social remoto entre os participantes.  

b) CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO 
 

Serão 6 semanas de aulas, com 2h de aulas síncronas semanais e 8h de aulas e atividades assíncronas, 

totalizando 60h. As atividades síncronas ocorrerão as quartas-feiras, das 8h30 – 10h30 (turma A) e de 13h30-

15h30 (turma B). As datas do cronograma são relacionadas ao dia da atividade síncrona. 

 

Semana Data Conteúdo Atividades 
1 4/11/20 Introdução à disciplina: Apresentação do 

programa e Discussão das metodologias 
História da Genética.  
 

- Aula síncrona para apresentar a disciplina, os 
recursos digitais, forma de registro de 
presença e procedimentos de avaliação. 
- Questionário inicial, que avaliará 
conhecimentos prévios e interesses. 
- Aula assíncrona sobre história da Genética 

2 11/11/20 Estrutura e função do DNA. 
Mutações, código genético e replicação 

- Aulas assíncronas sobre o conteúdo 
- Aula virtual síncrona para discutir o tema e 
tirar dúvidas. 
- Preenchimento de formulário que contém 
perguntas sobre o conteúdo da semana e 
entrega de atividade para verificação de 
aprendizagem. 

3 18/11/20 Regulação da expressão gênica e síntese 
proteica. Diferenciação sexual.  
Epigenética 

- Aulas assíncronas sobre o conteúdo 
- Aula virtual síncrona para discutir o tema e 
tirar dúvidas. 
- Preenchimento de formulário que contém 
perguntas sobre o conteúdo da semana e 
entrega de atividade para verificação de 
aprendizagem 



4 25/11/20 Genética Mendeliana: Herança 
monogênica.  
Padrões de herança em genealogias 
(mitocondrial, ligada ao X, ligada ao Y) 
Teoria Cromossômica da Herança 

- Aulas assíncronas sobre o conteúdo 
- Aula virtual síncrona para discutir o tema e 
tirar dúvidas. 
- Preenchimento de formulário que contém 
perguntas sobre o conteúdo da semana e 
entrega de atividade para verificação de 
aprendizagem 

5 2/12/20 Genética das características complexas 
Caracteres poligênicos. 
Características e doenças complexas 

- Aulas assíncronas sobre o conteúdo 
- Aula virtual síncrona para discutir o tema, tirar 
dúvidas e apresentação de trabalhos em 
grupo. 
- Preenchimento de formulário que contém 
perguntas sobre o conteúdo da semana e 
entrega de atividade para verificação de 
aprendizagem 

6 9/12/20 Conceitos Básicos de Genética de 
Populações e Evolução Humana  
Adaptação e evolução do comportamento 

- Aulas assíncronas sobre o conteúdo 
- Aula virtual síncrona para discutir o tema, tirar 
dúvidas e apresentação de trabalhos em 
grupo. 
- Preenchimento de formulário que contém 
perguntas sobre o conteúdo da semana e 
entrega de atividade para verificação de 
aprendizagem 

7 16/12/20 Prova Final  

 

 

c) PLANO DE ENSINO 
 

 

Disciplina: Genética e Evolução – Psicologia – PERIODO ESPECIAL Código: BG067 

Natureza:  
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x) Semestral    (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (x) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).....% EaD* 

CH Total:   60 
CH semanal:   9 

Padrão 
(PD): 60      

Laboratório 
(LB): 0  

Campo 
(CP): 

0 

Estágio 
(ES): 0 

Orientada 
(OR): 0 

Prática 
Específica 

(PE): 0 

Extensão 
(EX): 0 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 0 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

Fundamentos teóricos e metodológicos da genética. Transmissão dos genes e caracteres. Noções de 
biologia molecular. Caracterização da variabilidade humana, normal e patológica, nos níveis molecular, 
cromossômico e fenotípico. Herança e meio. Teoria da Evolução. Evolução e diversidade humana. 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

Introdução à disciplina; Levantamento de conhecimentos prévios e interesses; História da Genética. 
Introdução à Genética Mendeliana. Herança monogênica. Padrões de herança em genealogias. Teoria 
Cromossômica da Herança. Estrutura e função do DNA. Mutações, código genético e replicação. Regulação 
da expressão gênica e síntese proteica. Diferenciação sexual. Introdução à Epigenética. Técnicas em 
Genética. Caracteres poligênicos. Genética das características complexas. Conceitos Básicos de Genética 
de Populações. Genética e Evolução Humana. 
 

OBJETIVO GERAL 
Compreender os padrões e os métodos de estudo da variabilidade genética em populações humanas, 
para auxiliar a interpretação de estudos relacionados à área da Psicologia. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Contribuir para que os alunos possam utilizar os conhecimentos adquiridos em sua atuação profissional. 
Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de discutir e aplicar os principais conceitos e métodos da 
genética e biologia evolutiva no estudo da variabilidade genética humana, normal e patológica, com 
ênfase em aspectos relativos ao comportamento. 

 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Aulas síncronas pela plataforma Teams (2h), aulas assíncronas, atividades avaliativas semanais através 
de formulários e entrega de atividades (individuais e em grupo), comunicação pelo chat da equipe na 
plataforma Teams e atividade avaliativa final. 
O controle de frequência será realizado pela entrega dos formuláios semanais preenchidos.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Avaliações Semanais (Formulários e entrega de atividades), Apresentação de Trabalhos em Grupo. 
1 Prova Final para os alunos que não atingirem média 7,0. 
Cronograma com os assuntos e datas das avaliações apresentado aos alunos no primeiro dia de aula. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

PLOMIN, R et al: Genética do Comportamento. 65ª Edição, Porto Alegre: Artmed, 2011  
BORGES-OSÓRIO, M.R. e ROBINSON, W.M. Genética Humana. 3ª. Edição Artmed, 2013 
GRIFFITHS, A.J.; Wessler, S.R.; Lewotin, R.C.; Carrol, S.B. Introdução à Genética. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2009. 

712p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

 
ALBERTS, B., JOHNSON, A.; LEWIS, J.; MORGAN; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P Biologia Molecular da Célula.. 6ª ed. 
Artmed, 2017. 
RIDLEY, M. Evolução. (3ª. Ed.) Porto Alegre: Artmed, 2006 
NUSSBAUM, R.L., McINNES, R.R. & WILLARD, H.F., 2008. Thompson & Thompson - Genética Médica. Elsevier Editora Ltda. - 
Tradução da 8ª edição. Rio de Janeiro  
TURNPENNY, E.; ELLARD, S. Emery Genética Médica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.426p.  

 

 
 
Professor da Disciplina: Patrícia Savio de Araujo Souza 
 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
Assinatura: __________________________________________ 
 
 

 
 

d)  Docente responsável 
 

Patrícia Savio de Araujo-Souza (psas@ufpr.br) 
 

e) Número de vagas 
 

2 turmas de 40 alunos, sendo o horário de aulas síncronas: Quartas-feiras, 9h30-11h30 para uma turma e 
13:30 as 15:30 para a outra turma 
 
 

mailto:psas@ufpr.br

