
 

 

Ficha 2 (variável) 

 
 

Disciplina: Biotecnologia aplicada Código: AS116 

Natureza:  
(    ) Obrigatória  
(X) Optativa 

(X) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 
Turma: A 
 
 

Professor/a: GIOVANA BOMFIM DE ALCANTARA 

E-mail giobomfim@ufpr.br 

Pré-requisito: 

 
Co-requisito:  

Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % 

EaD* 

CH Total: 45 

CH semanal: 

3,2 

Padrão (PD): 

30 

Laboratório 

(LB): 15 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 
*Indicar a carga horária que será à distância. 

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

É uma descrição sucinta que resume o conteúdo conceitual ou conceitual/procedimental tratado na 
disciplina. 

 

Introdução a biotecnologia florestal. Cultura de células e tecidos vegetais em espécies florestais. 
Conservação in situ e ex situ de recursos genéticos florestais. Transformação genética de plantas. 
Marcadores moleculares. Técnicas mais atuais de biotecnologia. 
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PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

1 Introdução a biotecnologia florestal 
 

2 Cultura de células e tecidos vegetais em espécies florestais 
2.1 Vias de regeneração: cultura de apices caulinares organogênese e embriogênese somática 
2.2 Estágios da micropropagação 
2.3 Fatores que afetam a micropropagação 
2.5 Sementes sintéticas 
2.6 Cultura e fusão de protoplastos 
2.7 Uso de biorreatores 

 
3 Conservação in situ e ex situ de recursos genéticos florestais 

3.1 Conservação in situ x ex situ 
3.3 Coleção in vitro 
3.3 Criopreservação 
 

4 Transformação genética de plantas 
4.1 Métodos diretos de transformação 
4.3 Métodos indiretos de transformação 
4.3 Aplicações da transformação genética de plantas de interesse florestal e agrícola 
 

5 Marcadores moleculares  
5.1 Marcadores dominantes 
5.2  Marcadores codominantes 
5.3 Marcador morfológico x molecular 
5.4 Principais classes de marcadores 
5.5 Vantagens no uso de marcadores 
5.6 Aplicações dos marcadores moleculares no melhoramento florestal e na conservação e 

manutenção da biodiversidade. 
 

6 Técnicas mais atuais de biotecnologia 
6.1 CRISPR Cas9 
6.2 DNA barcode 
 

OBJETIVO GERAL 

Capacitar os alunos ao entendimento dos princípios de biotecnologia vegetal fundamentais na 
conservação genética e melhoramento florestal. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Permitir aos alunos o entendimento das bases conceituais de biotecnologia; 

• Possibilitar aos alunos a compreensão dos princípios da cultura de tecidos e a importância desta ao 
melhoramento florestal; 

• Promover aos alunos a compreensão da conservação de recursos genéticos florestais; 

• Capacitar os alunos a compreensão dos princípios de transformação genética de plantas; 

• Proporcionar aos alunos o entendimento dos princípios de marcadores moleculares aplicados à 
conservação genética e ao melhoramento florestal. 

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A disciplina será desenvolvida por meio de encontros síncronos pela plataforma Teams. Os 
encontros síncronos ocorrerão as quartas-feiras das 14:00 às 15:30 hs. Estes serão gravados e 
disponibilizados aos alunos. 
A carga horária correspondente as atividades de laboratório serão realizadas de forma remota, por 
meio de vídeos gravados com a realização de práticas no laboratório pela professora ou 
dependendo do conteúdo, por meio de vídeos disponíveis na internet que sejam de domínio 



público. O restante da carga horária será contemplado com a leitura de texto e realização de 
questionários e trabalho. 
Os materiais que serão disponibilizados aos alunos, como vídeos, livros e artigos estarão 
disponíveis na plataforma Moodle. 
 
a)  período em que a disciplina ocorrerá: 05/05/2021 e término 11/08/2021 (14 semanas de 

atividades didáticas) 
 

b)  quantidade de turmas: uma turma 
 

c)  número de vagas por turma: 10 
 
d) sistema de comunicação:  

 

 Plataforma Moodle: envio de materiais (vídeos e textos de apoio) e realização de 
questionários 

 Plataforma Teams: encontros síncronos 

 E-mail: avisos das principais ações e datas 
 
e) modelo de tutoria a distância: o professor será o tutor. A tutoria será realizada por meio do 
acompanhamento das atividades discentes. Para as atividades o tutor irá manter acesso regular 
ao AVA-Moodle, com retorno às solicitações dos discentes e manterá contato também por e-mail. 
Atribuições do tutor: acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; 
manter regularidade de acesso ao AVA-Moodle e dar retorno às solicitações dos estudantes no 
prazo máximo de 48 horas; estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as atividades 
discentes. 
 
f) material didático específico: os estudantes terão aulas síncronas, que serão gravadas e 
disponibilizadas. Os alunos receberão materiais como vídeos de atividades práticas, partes de 
livros e artigos, variando estes de acordo com o tópico de estudo. 
 
g) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: Para os alunos que 
não tenham a possibilidade de participar das aulas síncronas, as mesmas serão gravadas e 
disponibilizadas. Os encontros síncronos não contarão presença. 
 
h) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: a disciplina prevê um momento, na primeira semana da disciplina, no qual os estudantes 
farão o processo de ambientação na Plataforma Moodle e receberão todas as instruções sobre a 
disciplina. 
 
i) identificação do controle de frequência das atividades: o controle de frequência será computado 
pelas devolutivas de questionários e trabalho solicitados aos estudantes. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Para avaliação os estudantes realizarão questionários na plataforma Moodle, no final de cada um 
dos tópicos de estudo. No final da disciplina os estudantes farão a entrega de um trabalho escrito 
e a apresentação do mesmo. Caso os estudantes não possam estar presentes no dia da 
apresentação poderão gravar e enviar um vídeo que será apresentado aos demais estudantes. 
Os alunos serão considerados aprovados se obtiverem uma média das duas notas (médias dos 
questionários + nota do projeto) igual ou superior a 7,0 (sete). 
O exame final será realizado por meio de prova que será disponibilizada na plataforma Moodle e 
os estudantes terão o prazo de 24 horas para o retorno a solicitação da prova. Média da final igual 
ou superior a 50, aprovado. 
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Professor da Disciplina: Giovana Bomfim de Alcantara 

 

Assinatura: __________________________________________ 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade Equivalente: Ana Paula Dalla Corte 

 

Assinatura: __________________________________________ 

 

 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SÍNCRONAS 

Dia Quarta-Feira Atividades Síncronas 

Aula 01 - 05/05/2021 14:00 h – 15:30 h Exposição oral dialogada 

Aula 02 - 12/05/2021 14:00 h – 15:30 h Exposição oral dialogada 

Aula 03 - 19/05/2021 14:00 h – 15:30 h Exposição oral dialogada 

Aula 04 - 26/05/2021 14:00 h – 15:30 h Exposição oral dialogada 

Aula 05 - 02/06/2021 14:00 h – 15:30 h Exposição oral dialogada 

Aula 06 - 09/06/2021 14:00 h – 15:30 h Exposição oral dialogada 

Aula 07 - 16/06/2021 14:00 h – 15:30 h Exposição oral dialogada 
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Aula 08 - 23/06/2021 14:00 h – 15:30 h Exposição oral dialogada 

Aula 09 - 30/06/2021 14:00 h – 15:30 h Exposição oral dialogada 

Aula 10 - 07/07/2021 14:00 h – 15:30 h Exposição oral dialogada 

Aula 11 - 14/07/2021 14:00 h – 15:30 h Exposição oral dialogada 

Aula 12 - 28/07/2021 14:00 h – 15:30 h Exposição oral dialogada 

Aula 13 - 04/08/2021 14:00 h – 15:30 h Exposição oral dialogada 

Aula 14 – 11/08/2021 14:00 h – 15:30 h Exposição oral dialogada 

18/08/2021 24 hs para postagem Exame Final – Prova  
 

 
 

 


