
  

MINICURSO DE EPIGENÉTICA

OBJETIVO:

O objetivo deste minicurso é apresentar aos alunos conceitos envolvendo epigenética, assim
como novas tecnologias utilizadas para um melhor diagnóstico de doenças. Trazendo um
profissional da área para esclarecer dúvidas, tanto de conteúdo, quanto de carreira.
 
CONTEÚDO:

Durante o minicurso, os alunos serão introduzidos aos conceitos básicos e históricos da
epigenética e biologia molecular, podendo entender os mecanismos de expressão gênica e
modelos experimentais para estudos epigenéticos.



Elidamar Nunes de Carvalho Lima, É graduada em Ciências Biológicas, mestre em
biotecnologias (USP) com ênfase em economia de projetos biotecnológicos e
imunoderivados (anticorpos e vacinas), doutora pelo programa de Pós-Graduação em
Infectologia-Medicina da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. Fez parte do
seu doutoramento estudando teoria da informação do HIV, em colaboração com a Escola
Politécnica da USP. Atualmente é professora de Biotecnologias e Ciências da
Universidade de São Paulo-USP. Participa dos corpos editoriais dos periódicos
International Journal of Nanomedicine, World Journal of Surgical Oncology, Journal of
Medical Virology. É embaixadora representando a Bentham Science Publishers na
América Latina. É membro da Infectious Diseases Society of America. Membro do Clube
Minerva da Escola Politécnica-USP na promoção de Mulheres nas carreiras STEM-
Ciência, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas. Desenvolve projetos de evolução de
genomas, atuando em projetos de análise genômica evolutiva de sistemas não lineares,
bioinformática e nanomedicina. Tem experiência em gestão de projetos biotecnológicos,
biologia de sistemas (ênfase em vacinologia, imunogenética) atuando em áreas
interdisciplinares da microbiologia, bioinformática, desenvolvimento de proteínas
recombinantes e análise evolutiva de genomas aplicado ao desenvolvimento de
imunobiológicos, especialmente no desenvolvimento da eficácia de vacinas
nanotecnológicas anti-HIV.  

O minicurso contará com a participação:

Claudia Barbosa Ladeira de Campos, Possui graduação em Ciências Biológicas
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1992), mestrado em Ciências
Biológicas (Biofísica) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1995) e
doutorado em Ciências Biológicas (Biofísica) pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (1999), com período de 1 ano de doutorado sanduíche na Universidade de
York, Toronto, Canadá. Pós doutorado em Bioquímica e Bioenergética entre 2000 e
2003 na Unicamp. É professora Associada I da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP). Foi vice-diretora acadêmica do campus São José dos Campos da
UNIFESP no período de 2012 a 2016. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação
em Biotecnologia, iniciado em 2013, desenvolve projetos de pesquisa relacionados à
bioquímica, biologia molecular e celular do fungo Paracoccidioides brasiliensis, com
especial interesse em vias de sinalização intracelular relacionados proliferação,
diferenciação e controle do metabolismo. Tem experiência na área de Bioquímica,
com ênfase em Biologia Molecular.



Conceitos básicos de biologia molecular
Metilação do DNA
Modificação de histonas

Introdução à epigenética
Controle e marcas epigenéticas
Herança epigenética transgeracional

Ação de RNAs não codificadores na epigenética
Imprinting gênico

Epimutações e epigenoma
Epigenética no processo evolutivo e adaptativo
Novas tecnologias e pesquisas em epigenética

PROGRAMAÇÃO:

1° Dia:

2° Dia: 

3° Dia:

4° Dia:

Atenciosamente,
Comissão Organizadora - III IntegraBiotec.

São José dos Campos, 25 de setembro de 2021.


