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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Agronomia 

 

Unidade Curricular:       – Genética e Melhoramento de Plantas 

Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 621 ECTS: 3,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Manuel Joaquim Marques Patanita 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 
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(E) 
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tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

75       45                                     30 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não Aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Conhecer a organização e a transmissão génica. 

Caracterizar os principais tipos de populações vegetais de uso generalizado, nomeadamente o seu modo de fertilização e de 
reprodução. 

Conhecer as principais fontes de variação biológica. 

Aplicar os conceitos de genética ao processo do melhoramento. 

Perceber e seleccionar as metodologias de obtenção de novas cultivares usadas em espécies cultivadas de reprodução 
sexuada (autopolinização e polinização cruzada) e de reprodução assexuada. 

Perceber o que são Organismos Geneticamente Modificados (OGM’s). 

Identificar a importância da engenharia genética e as suas aplicações no melhoramento de plantas 

Perceber a relação entre o melhoramento genético de plantas e a agronomia. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Genética Clássica: leis de Mendel e hereditariedade; análise mendeliana. 

Genética Molecular e Citogenética: divisão celular; DNA e RNA; replicação do DNA, transcrição e tradução; código genético. 

Genética Quantitativa: características de variação contínua; média, desvio padrão e variância; efeito aditivo dos genes; 
interacção genótipo ´ ambiente; heritabilidade; selecção e melhoramento. 

Reprodução das plantas cultivadas: reprodução sexuada; reprodução assexuada. 

Variação biológica: hibridação intra-específica; indução de mutações; variações cromossómicas numéricas; variação 
somaclonal; transformação génica; genoma extra-nuclear; diversidade genética dos bancos de germoplasma. 

Introdução ao Melhoramento de Plantas: história, justificação, definição, estratégia e orientação. 

Melhoramento de plantas de auto-polinização 

Melhoramento de plantas de polinização cruzada 

Melhoramento de Plantas de Propagação Vegetativa 

Engenharia Genética de Plantas. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
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O conteúdo programático definido, permite atingir os objetivos propostos, na medida em que contém um conjunto de temáticas 
essenciais às aprendizagens esperadas na área da genética e do melhoramento das espécies vegetais cultivadas. A 
abordagem progressiva e sequencial do programa da UC pela inicia-se pelas bases de genética necessárias ao melhoramento. 
Análise mendeliana, divisão celular; DNA e RNA; replicação, e expressão génica. Diferenciam-se as características de variação 
contínua e identificam-se as diferentes formas de reprodução das plantas. Caracterizam-se as diversas formas de obtenção da 
variabilidade genética como factor fundamental para a selecção fenotípica. A integração destes conhecimentos permitirá 
perceber a adopção de diferentes metodologias de selecção para as plantas em função do seu modo de reprodução. Por fim 
apresenta-se a engenharia genética como ferramenta para o melhoramento convencional. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas. Aulas teórico-práticas com resolução de exercícios. Práticas de campo com várias espécies cultivadas. 
Apresentação e análise de estudos técnico-científicos. Pesquisa bibliográfica orientada. Elaboração, apresentação e discussão 
de trabalhos de grupo e/ou individuais. Visitas de estudo a instituições que se dedicam ao melhoramento de plantas. Realização 
de seminários por especialistas na área da genética e do melhoramento de plantas, com vista a promover o conhecimento e o 
debate mais alargado e abrangente. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias de ensino a aplicar nesta Unidade Curricular (UC) de Genética e Melhoramento de Plantas assentam, 
principalmente, na adopção de estratégias de ensino/aprendizagem centradas no aluno, interactivo, e na aprendizagem 
colaborativa. Como tal, além de um período expositivo, as aulas terão uma componente de trabalho em sala de aula com base 
em exercícios de aplicação, observação de vídeos temáticos e análise de artigos técnico-científicos. Esta metodologia é 
complementada com aulas de campo para identificação e observação de variabilidade genotípica, bem como visitas de estudo a 
instituições de referência no melhoramento convencional de plantas e na biotecnologia vegetal.  

Pretende-se estabelecer contextos de aprendizagem baseados no estudo e trabalho individual do aluno assim como na reflexão 
crítica e trabalho em equipa.  

A demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da (UC) baseia-se na convicção de que a sua 
diversidade e complementaridade são essenciais para a motivação e empenho dos alunos e para uma aprendizagem mais 
consistente e condizente com a prática e a inevitabilidade do melhoramento genético de plantas. 

A avaliação dos alunos servirá também para a aferição da eficácia das metodologias de ensino desenvolvidas na prossecução 
dos objectivos, podendo ser realizadas algumas correções nestas metodologias, se tal se considerar necessário. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação consta de provas escritas sobre aspectos teórico-práticos e de trabalhos de grupo ou individuais de pesquisa 
bibliográfica ou de análise de artigos técnicos científicos. Apresentação e discussão. 

Classificação final: 70% (provas escritas) + 30% (trabalhos de grupo ou individuais). 
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