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Planejamento da Disciplina
Objetivos gerais

Introduzir e discutir a abordagem científica proposta pela Biologia Sintética no desenvolvimento de bioprocessos e bioprodutos.
Objetivos específicos

Introduzir o aluno no campo da biologia sintética e estudar os principais tópicos de biologia sintética, como modelagem e biologia de sistemas, princípios de engenharia aplicados à 
biologia, estudo de rotas biossintéticas de metabólitos secundários e engenharia metabólica.

Ementa
Introdução a Biologia Sintética; Projetos em biologia projetável; Técnicas em biologia sintéticas; Desenvolvimento de novos dispositivos e sistemas biológicos; Geração de novas funções 
biológicas; Ética em biologia sintética.

Cronograma da disciplina
Semana Tema principal Objetivos específicos

Semana 1 (06/06) Apresentação da disciplina e introdução à Biologia Sintética
Apresentar a estrutura da disciplina e as ferramentas didáticas que 

serão utilizadas.

Semana 2 (13/06) Fluxo da informação genética
Discutir os principais detalhes relativos á expressão gênica e suas 

implicações para a Biologia Sintética.

Semana 3 (20/06) Controle da expressão gênica

Compreender como os principais pontos de controle da expressão 
gênica podem ser explorados na contrução de circuitos regulatórios 

sintéticos.

Semana 4 (27/06) Introdução Biologia de Sistemas/circuitos regulatórios naturais
Entender conceitos básicos da Biologia de Sistemas aplicados ao 

estudo de sistemas regulatórios.

Semana 5 (04/07) Circuitos regulatórios sintéticos I
Apresentar e discutir as principais estratégias para contrução de 

sistemas regulatórios sintéticos.

Semana 6 (11/07) Circuitos regulatórios sintéticos II
Apresentar e discutir as principais estratégias para contrução de 

sistemas regulatórios sintéticos.

Semana 7 (18/07) Estratégias de modificação genética
Discutir os mecanismos e ferramentas de modigicação genética, bem 

como sua aplicação em Biologia Sintética.

Semana 8 (25/07) Aplicações em Engenharia Metabólica
Discutir como os conhecimentos e técnicas de Biologia Sintética 

podem ser aplicados à Engenharia Metabólica.

Semana 9 (01/08) Células artificiais, vida xenobiótica e DNA origami
O que são e como construir células artificiais, bem como discutir 

aplicações biotecnológicas de células com novas funções.
Semana 10 (08/08) Apresentação de projetos (20 min cada grupo + 10 min de perguntas) -
Semana 11 (15/08) Apresentação de projetos (20 min cada grupo + 10 min de perguntas) -
Semana 12 (22/08) Prova teórica -

Estratégias didáticas e Atividades
As aulas expositivas serão ministradas utilizando diferentes recursos didáticos e ao fim de cada encontro, atividades poderão ser propostas para aprofundamendo dos conteúdos discutidos.

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa
40% - Prova teórica (Pt): atividade individual para avaliação dos conhecientos assimilados ao longo da disciplina. Terá duração de uma hora para realização e deverá ser entregue ao final 
da aula.
60% - projeto de pesquisa (Pp): Atividade em grupo referente a elaboração de um projeto de pesquisa em temática escolhida pelo grupo, dentro da área de Biologia Sintética. O projeto 
deverá ser apresentado oralmente (~20 minutos) em dia especificado no cronograma; e um documento nos moldes de um projeto de pesquisa (auxílio de pesquisa regular) deverá ser 
entregue no dia de sua apresentação oral, dia este especificado por meio de sorteio.

Reposição de nota: As atividades de reposição só serão permitidas a estudantes que apresentarem justificativa com a documentação pertinente (atestado).
Recuperação (REC): Será realizada por meio de uma prova dissertativa, oferecida aos estudantes que obtiverem conceito final igual a D ou F. Nesse caso, a prova versará sobre todo o 
conteúdo ministrado.
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