


Aulas síncronas (pelo recurso GoogleMeet, Zoom ou outro mais adequado; as aulas síncronas serão gravadas e disponibilizadas no 
Moodle) : 17 horas-aula;
Atividades assíncronas (leitura de textos, vídeo-aulas gravadas, fórum de discussão): 23 horas-aula; 

Atividades avaliativas assíncronas (avaliações e recuperação):11 horas-aula;

Atenção a RESOLUÇÃO Nº 017/CUn/97 que dispõem sobre o regulamento dos cursos de graduação da UFSC, principalmente ao
 que trata o capítulo IV - seção I - da frequência e do aproveitamento.
A verificação da frequência será por meio da participação e entrega de atividades por ferramentas assíncronas apresentadas pelos 
professores.
IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
A ordem das aulas pode ser modificada, a critério do professor e desenvolvimento do aprendizado da turma.
Segundo a Resolução 017/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 pelo média das cinco avaliações  (Profa. Priscila-60%) mais a avaliação escrita Prof. André-

40%); 

Atenção: Não é permitido ao aluno (seja por meios físicos ou digitais) disponibilizar ou repassar  os dados e/ou 
arquivos que contenham a imagem e a voz dos demais colegas ou do professor para finalidade diversa daquela 
que se tem em uma aula de ensino remoto caracterizada como atividade didática, sem que para isso se tenha 
prévia autorização específica e justificativa da finalidade que se pretende dar a esse material. 

X. CRONOGRAMA AULAS SÍNCRONAS e ASSÍNCRONAS

DATA ASSUNTO

10/03 3 h: Introdução: Conceitos básicos e histórico
Aula presencial ministrada antes da suspensão das atividades

Semana 1

01/09/2020

Primeiro encontro. Apresentação da nova adaptação da disciplina. 
1h: síncrona 
2h: assíncrona (exercícios, leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão: assunto aula do dia 10/03)

Semana 2

08/09/2020

Genética Molecular: Identificação, estrutura e síntese do material genético
1h: síncrona 
2h: assíncrona (exercícios, leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão: assunto aula do dia 13/03)
- Avaliação 1: Atividade relacionada a aula do dia 08/09: disponível 2 semanas para conclusão

Semana 3

15/09/2020

Genética Molecular: Código genético e síntese proteica
1h: síncrona 
2h: assíncrona (exercícios, leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)

Semana 4

22/09/2020

Genética Molecular: Código genético e síntese proteica
1h: síncrona 
2h: assíncrona (exercícios, leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)
- Avaliação 2: Mapa mental relacionado à aula dos dias 15/09 e 22/09: disponível 1 semana para conclusão
Entrega da Avaliação 1

Semana 5

29/09/2020

Genética Molecular: Regulação gênica. Mutações gênicas.
1h: síncrona 
2h: assíncrona (exercícios, leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)
Entrega da Avaliação 2

Semana 6

06/10/2020

Genética Molecular: Regulação gênica. Mutações gênicas.
1h: síncrona 
2h: assíncrona (exercícios, leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)
- Avaliação 3: Mapa mental relacionado às aulas dos dias 29/09 e 06/10: disponível 1 semana para 
conclusão

Semana 7

13/10/2020

Genética Molecular: Cromossomos – transmissão do material genético princípios mendelianos 
1h: síncrona 
2h: assíncrona (exercícios, leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)
Entrega da Avaliação 3

Semana 8

20/10/2020

Transmissão do material genético: Determinação do sexo e herança relacionada ao sexo
1h: síncrona 
2h: assíncrona (exercícios, leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)
- Avaliação 4: Exercícios relacionados às aulas dos dias 13/10 e 20/10: disponível 1 semana para conclusão



Semana 9

27/10/2020

Citogenética: Aberrações cromossômicas numéricas. Aberrações cromossômicas estruturais
1h: síncrona 
2h: assíncrona (exercícios, leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)
- Avaliação 5: Interação em fórum de discussão relacionado à aula do dia 27/10: disponível 1 semana para  
conclusão
Entrega da Avaliação 4

Semana 10

03/11/2020

3  hs:  Genética  de  Populações:  Frequências  alélicas.  Genética  de  Populações:  Equilíbrio  de  Hardy-
Weinberg. - 2h Síncronas Mais 1h Assíncrona com envio de textos e exercícios (T)

Semana 11

10/11/2020

3  hs:  Genética  de  Populações:  Frequências  alélicas.  Genética  de  Populações:  Equilíbrio  de  Hardy-
Weinberg. - 2h Síncronas Mais 1h Assíncrona com envio de textos e exercícios (T) 

Semana 12

17/11/2020

3  hs:  Genética  de  Populações:  Fatores  que  alteram  o  equilíbrio  de  Hardy-Weinberg  –  seleção   -  2h  
Síncronas Mais 1h Assíncrona com envio de textos e exercícios (T)

Semana 13

24/11/2020

3  hs:  Genética  de  Populações:  Fatores  que  alteram  o  equilíbrio  de  Hardy-Weinberg  –  seleção   -  2h  
Síncronas Mais 1h Assíncrona com envio de textos e exercícios (T)

Semana 14

01/12/2020

 Avaliação escrita.  Será disponibilizada dia 01/12/2020 e deve ser  resolvida e entregue até 
dia 04/12/2020.

Semana 15

08/12/2020

Divulgação de notas e conceitos

Semana 16

09/12/2020

 Prova  de  Recuperação(T) Será  disponibilizada  dia  09/12/2020  e  deve  ser   resolvida  e 
entregue até dia 12/12/2020.
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                               ..........................................................
          Ass. Chefe do Depto. 


		2020-08-14T18:01:43-0300


		2020-08-14T18:09:25-0300


		2020-08-20T17:56:43-0300




