
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE E 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

Disciplina: Métodos moleculares aplicados ao estudo da biodiversidade 
Carga Horária: 30 horas (2 créditos) 

 
Ementa: 
Curso introdutório, teórico (60%) e prático (40% em análises computacionais), onde serão abordados: 
1) Principais técnicas moleculares aplicadas ao estudo da biologia (por exemplo: extração de DNA, 
PCR e suas derivações, e sequenciamento de DNA); 2) Marcadores moleculares: escolha e discussão 
do emprego em estudos taxonômicos e epidemiológicos; 3) Bancos de dados públicos de nucleotídeos: 
acesso e obtenção de sequências; 4) Montagem de arquivos de input/datasets (ex.: Fasta, Nexus, Mega 
e Phylip); 5) Alinhamento de sequências de DNA e estimativa de modelo evolutivo de nucleotídeos; 6) 
Introdução aos métodos de reconstrução filogenética (distância, máxima parcimônia e máxima 
verossimilhança): conceitos, principais softwares utilizados e interpretação de cladogramas; 7) 
Utilização de software para edição de prancha da árvore filogenética para publicação; e 8) Análises 
populacionais: princípios de genética de populações e uso de softwares. 
 
Objetivos:  
Proporcionar entendimento sobre as técnicas e análises de biologia molecular e os mecanismos 
evolutivos, possibilitando o desenvolvimento de habilidades teóricas e práticas para compreensão e 
inserção das metodologias e análises dos dados moleculares em diferentes campos acadêmicos. Espera-
se que o aluno desenvolva hábito de leitura e interpretação crítica de artigos científicos e consiga 
correlacionar os assuntos aos conhecimentos desenvolvidos na disciplina. 
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Forma de avaliação: 
Elaboração de uma proposta de projeto científico onde sejam aplicadas as técnicas e análises 
abordadas durante a disciplina. 


