
 
 

 

 

 

Curso: 9118 - Ciência e Tecnologia Animal 

Grau do Curso: Licenciatura 

Unidade Curricular: 9118003 - Genética Molecular e Biotecnologia 

Área cientifica: Ciências Biológicas 

ECTS(*): 5.5 

Ano curricular: 1º 

Semestre curricular: 1º 

Regime de frequência: Obrigatória 

Docente(s): Jorge Belarmino Ferreira de Oliveira 

Horas de contacto (**): T -30; P -45 

Tempo total de trabalho (horas): 154 

 

 (*) - ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System 

(**) - T- Teórica; TP- Teórico-Prática; PL- Prática Laboratorial; S- Seminários; E- Estágios; TU- Tutoriais; O- Outras (Avaliações) 

 

Objetivos / Competências 

Transmitir conhecimentos dos processos genéticos e biológicos fundamentais da célula, a nível molecular em articulação com 

outras áreas do conhecimento nos domínios das ciências ómicas e da biotecnologia. Desenvolvimento e aplicação de técnicas, de 

enorme potencial em biologia molecular, em particular de metodologias de análise de ácidos nucleicos e proteínas. Conhecer as 

ferramentas e os propósitos da biotecnologia animal para melhorar a eficiência no setor da produção e transformação de produtos 

de origem animal. Aplicar a bioinformática na interpretação e análise das tecnologias ómicas. Transmitir conhecimentos na 

Biossíntese e processamento de proteínas recombinantes e compreender os princípios fundamentais na transformação genética. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

O principal objetivo da Genética Molecular é proporcionar a informação básica sobre o ADN e os seus genes: estrutura e função e 

como influenciam o organismo como um todo. A deteção de polimorfismos de ADN como marcadores genéticos abrem novas 

perspetivas na área da genética e do melhoramento animal assistindo estratégias convencionais de melhoramento. O progresso 

na tecnologia de ADN recombinante e clonagem de genes têm proporcionado alterações revolucionárias no campo da genética 

básica e aplicada. Aplicações da biotecnologia moderna no desenvolvimento de produtos biofarmacêuticos, transgénicos, 

genómica, proteómica e tecnologia de anticorpos monoclonais com aplicações na produção, reprodução e sanidade animal. O 

desenvolvimento e a aplicação da biotecnologia e da tecnologia genética na área animal devem ser acompanhadas por uma 

discussão interdisciplinar que conduzam a um discurso racional, social e ético. 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

Apresentação teórica dos conteúdos e seus fundamentos; 

Realização de protocolos práticos relacionadas com as matérias apresentadas; 

Apresentação e discussão de trabalhos produzidos pelos alunos. 



Avaliação: Teste escrito (70%) + Trabalho teórico-prático com respetiva apresentação (30%) 
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