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EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS:

A biologia molecular teve um grande desenvolvimento na segunda metade do século XX. Os avanços nesta área permitiram dentre outras
questões, compreender a origem genética de algumas doenças, as diferentes suscetibilidades a doenças infecciosas em distintos indivíduos
assim como a relação de algumas mutações com o desenvolvimento de doenças neoplásicas. Estes estudos interferiram significativamente
na forma de compreender e estudar a etiologia das doenças que afetam a humanos.
O objetivo principal desta atividade é introduzir e articular elementos da genética, da evolução e da genômica que permitam compreender os
fatores relacionados à aparição de doenças nos indivíduos e nas populações humanas. Por exemplo, dentre outros, analisar os processos
evolutivos que levaram à distribuição atual de genes associados à resistência à malária, a co-evolução de genes em vetores, parasitas e
hospedeiros ou os processos hereditários no desenvolvimento do câncer.
Os tópicos abordados incluem as tecnologias genômicas e suas implicações para a epidemiologia genética, os microbiomas humanos e o
seu impacto na saúde, a genômica de doenças infecciosas e crônicas e o desenvolvimento da epigenética dentre outros determinantes de
saúde.
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