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1.1. HORÁRIO

54 horas

TU RAIAS TEORICAS
1 . Terça-feira 07:30 às 10:10h
11. PROFESSOR(ES) MINISTR.ANTE ÍS\
1 . ANDRE
1 1 i. PRÉ-REQUISITO (S)

CÓDIGO l NOWIE DA DISCIPLINA
ZOT7 102 l INTRODUÇÃO A 200TECNIA

TIJRMAS PRATICAS

1 . ZOOTECNIA
V. Ehl EFTA
Célula. mitose, meose, herança gênica. Conceitos de ação genica e mapeamento de clomossomos
eucariotes. Genética qualitativa e quantitativa para aplicação em melhoramento animal. Ação gênica e freqiiência gênic
genéticos nas ciências agrárias
VI. OBJEI'AVOS

preensão da genética ao nível molecular, cronlossõmico e populacional, com
vistas à pos!

VII. CONTEÚDO PROG RAN'lÁTICO
Conteúdo Teórico:
Introdução: Conceitos básicos e histórico.
Genética Molecular
Identificação, estrutura e síntese do material genético
Código genético e síntese proteica.
Regulação genica.
Mutações gêniças
Cromossomos e divisão celular. Citogenética

Aberrações cromossõmicas numéricas
Aberrações cromossõmicas estruturais.
Transmissão do material genético
Princípios mendelianos
Interação gênica.
Determinação do sexo e herança relacionada ao sexo
Emprego da variância

Genética de Populações
Frequências alélicas
Equilíbrio de Hardy-Weinberg.
Fatores que alteram as frequências alélicas

TÍII M ÉTODOLOGIA DE ENSINO / DE
\filas expositivas: 48 horas-aula
EXERCÍCIOS DE ATIVIDADE EXTRA SALA DE .AULA
Avaliações escritas: 6 horas-aula
IX. NI ETODOLOGI.A DE .AVALIAÇÃO



A ordem das aulas pode ser modificada, a critério do professor e desenvolvimento do aprendizado da turma
Segundo a Resolução 01 7/CUn, será contemplado com o conceito APROVADO, o aluno que obtiver:

1 . Frequência maior ou igual a 75% do total das aulas;
2. Média final maior ou igual a 6.0 (seis);
3. A média final será ponderada por duas avaliações com peso 4,5 cada mais o somatório dos exercícios propostos e

entregues com peso 1 ,0;

Informações sobre realização de Prova de 2' Chamada:
A RESOLUÇÃO N' 1 7/CUn/97, de 30 de setembro de 1 997. (Com as alterações introduzidas pelas Resoluções 07/CUn/1 998,
lO/CUn/2000, 08/CUn/2001 e 1 8/CUn/2004) regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo
esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelos professores, poderá solicitar
segunda chamada de provas na Secretaria do Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural através de requerimento
por ele assinado com os respectivos comprovantes, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de realização de
cada prova, sendo avaliados os pedidos, devidamente comprovados conforme Capítulo [V - Do Rendimento Esco]ar - Seção ] -
Da Frequência e do Aproveitamento: Art. 74 - O aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de
realizar avaliações previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido de avaliação à Chefia do Departamento de Ensino
ao qual a discip]ina pertence, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, recebendo provisoriamente a menção ]. $ ]' - Cessado o
motivo que impediu a realização da avaliação, o aluno, se autorizado pelo Departamento de Ensino, deverá fazê-la quando,
então, tratando-se de nota final, será encaminhada ao Departamento de Administração Escolar-DAE. pelo Departamento de
Ensino. $ 2' - Se a nota final da disciplina não for enviada ao Departamento de Administração Escolar-DAE até o anal do
período letivo seguinte, será atribuída ao aluno, automaticamente, nota 0 (zero) na disciplina, com todas as suas implicações. g
3' - Enquanto o aluno não obtiver o resultado final da avaliação da disciplina, não terá direito à matrícula em disciplina que a
tiver como pré-requisito.

-Não é permitido, salvo sob autorização escrita do docente responsável pela disciplina, a utilização de equipamentos
eletrõnicos com intuito de grau'ar, filmar ou fotografar conteúdos ministrados em sala de aula. (Previstas peia Legislação
vigente sobre Direitos Autorais e Propriedade ]nte]ectua] - Art.5', LE] N' 9.61 0, DE ] 9 DE FEVERE:RO DE 1998.)
-Não é permita, salvo sob situações de emergência ou mediante autorização do docente responsável pela disciplina, a utilização
çlç !pçil1lbp? f?flylq!!?/!p?rtphç?pf?s d;cnüo da sala de aula.
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