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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS 

DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA 

 
PLANO DE ENSINO 

 
SEMESTRE 2019-1 

I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA NO DE HORAS-AULA SEMANAIS 

TEÓRICAS              PRÁTICAS 
TOTAL DE HORAS-AULA 

SEMESTRAIS 
FIT 5028 BIOTECNOLOGIA II  01 01 36 
I. .HORÁRIO 

TURMAS TEÓRICAS TURMAS PRÁTICAS 
Segundas Feiras – 18:30 (01 aula) Segunda –feira – 19:20 (01 aula)   
II. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S) 
Prof. Miguel Pedro Guerra Prof. Rubens O. Nodari 
Pós doutorandos – Valdir Marcos Stefenon (Prof. Unipampa-S.Gabriel), Marcos Vinícius Marques 
Pinheiro (PNPD/CAPES) Marcia Faita (PNPD/CAPES) 
Colaboradores: Pós Graduandos: Yohan Fritsche, Thiago Sanches Ornellas, Luiza G. Polesi, Julia 
Zapelini, Patrick Dias Marques, Lenon Modesto.  
III. PRÉ-REQUISITO (S): 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA 
  
IV. CURSO (S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA 
Agronomia, Biologia 
V. EMENTA: 
Conteúdos práticos de biologia celular: organização laboratorial, uso e calibração de equipamentos, elaboração de 
soluções estoque e de meios de cultura. Extração, desinfestação e cultivo de explantes. Rotas morfogenéticas in 
vitro. Conteúdos práticos de biologia molecular: extração de DNA, Resolução molecular de DNA e Proteínas.  Uso 
e aplicação de marcadores genéticos e moleculares. 
VI. OBJETIVOS 
Oportunizar  a compreensão, o domínio e a aplicação das principais técnicas empregadas rotineiramente em 
laboratórios de Biotecnologia Vegetal. 
VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
O conteúdo programático da disciplina consta do acompanhamento e execução de técnicas e metodologias 
relacionadas com os aspectos básicos e aplicados da Biotecnologia Vegetal tomando por base os sistemas-modelos 
utilizados no Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento e Genética Vegetal (LFDGV) do CCA/UFSC. 
Sistemas regenerativos in vitro baseados nas técnicas de cultura de tecidos vegetais e técnicas de biologia 
molecular aplicadas à biotecnologia de plantas serão objeto das atividades centrais da disciplina. A abordagem será 
eminentemente prática no sentido de oportunizar aos alunos o aprender-fazendo sob a supervisão dos professores 
da disciplina e com o acompanhamento de pós-doutorandos e pós-graduandos Ao final do curso, os alunos 
apresentarão um relatório técnico-científico estruturado na forma de um artigo científico. 
VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 
A condução da disciplina será eminentemente prática, conferindo-se uma base teórica que fundamenta as técnicas a 
serem aplicadas e concomitante execução de suas operações metodológicas em bancada de laboratório.  As aulas 
serão realizadas no LFDGV pelos professores responsáveis, com acompanhamento permanente de Pós-Graduandos 
e Pós-Doutorandos que desenvolvem seus projetos no LFDGV. A proposta pedagógica para esta disciplina envolve 
a abordagem aprender-fazendo, a qual enfatiza a aquisição do conhecimento de forma prática e objetiva, 
valorizando o saber do aluno, conferindo a ele autonomia.   
IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
A avaliação compreenderá: 

a) A assiduidade e a qualidade da execução das atividades propostas em aula; 
b) A condução de um trabalho de laboratório, de cunho técnico-científico;  

Este trabalho terá o acompanhamento dos professores da disciplina e de pós-graduandos e o relatório final  
constará dos seguintes itens: título, autores, introdução, material e métodos, resultados e discussão, conclusões e  
bibliografia, aos moldes de um trabalho a ser submetido a uma revista científica. A apresentação e a defesa dos 
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trabalhos serão realizadas ao final da disciplina. 
X. NOVA AVALIAÇÃO 
Recuperação será feita de acordo com as normas vigentes da UFSC. 
XI. CRONOGRAMA TEÓRICO/PRÁTICO 
11/03/2019:   Organização das atividades e normas de biossegurança;  
18/03/2019:   Equipamentos, instalações, rotinas e metodologia básicas; 
25/03/2019:  Revisão de técnicas rotineiras de biologia molecular e celular; 
01/04/2019:  Definição dos temas dos projetos; 
08/04/2019:  Atividades de laboratório (teórico-práticas) 
15/04/2019:  Atividades de laboratório (teórico-práticas) 
22/04/2019:  Atividades de laboratório (teórico-práticas) 
29/05/2019:  Atividades de laboratório (teórico-práticas) 
06/05/2019:  Atividades de laboratório (teórico-práticas) 
13/05/2019:  Atividades de laboratório (teórico-práticas) 
20/05/2019:  Atividades de laboratório (teórico-práticas) 
27/05/2019:  Atividades de laboratório  (teórico-práticas) 
04/06/2019:  Atividades de laboratório  (teórico-práticas) 
11/06/2019:  Atividades de laboratório  (teórico-práticas) 
18/06/2019:  Atividades de laboratório  (teórico-práticas) 
25/06/2019:  Apresentação dos resultados finais dos projetos; 
01/07/2019:  Apresentação dos resultados finais dos projetos; 
08/07/2019:  Avaliação Final 
XII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Torres, A.C.; Caldas, L.S.; Buso, J.A. (Eds.). Cultura de Tecidos e Transformação de Plantas. Brasília – 
EMBRAPA/CBAB. v.1 e v2. 1999.  
Biotecnologia Vegetal. Apostila. 2014.  http://www.cca.ufsc.br/lfdgv/ Laboratório de Fisiologia do  
Desenvolvimento e Genética Vegetal. Neste site encontram-se também outros textos selecionados. 
XIII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
George, E.F. Plant Propagation by Tissue Culture. Exegetics, Edington. 1996. V.1,2. 
Canhoto, J.M. Biotecnologia vegetal: da clonagem de plantas à transformação genética. Coimbra: [s.n.]. 407 p. 
ISBN 978-989-26-0404-6. 2010. 
Vários – Apostilas dos Cursos de Biotecnologia do Colégio Brasil Argentina de Biotecnologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


