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VIII. AVALIAÇÃO 
A nota final será atribuída considerando-se a apresentação de seminários, em duplas, tendo 
como objeto artigos científicos escolhidos pelo professor. 
IX. BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
- MIR, L. Genômica. São Paulo: Atheneu, 2004. 
 
- HORST, M.A.; COMINETTI, C. Genômica Nutricional. In: COZZOLINO, S.M.F.; COMINETTI C. 
Bases Bioquímicas e Fisiológicas da Nutrição: nas Diversas Fases da Vida, na Saúde e na 
Doença. São Paulo: Manole, 2013. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
- BRIGELIUS-FLOHÉ, R.; JOOST, H-G. Nutritional Genomics. Impact on Health and Disease. 

Germany: Wiley-VXH, 2006. 
 
Sites: 
http://www.nutrigenomicabrasil.org/ 
http://www.nutrigenomics.nl/ 
http://www.nugo.org/everyone 
http://nutrigenomics.ucdavis.edu/ 
http://www.aaccnet.org/FuncFood/top.htm 
http://www.hne.wur.nl/UK/Organisation/nutrition-metabolism-genomics/ 
http://bioinformatica.cenargen.embrapa.br/nutrigenomica/tiki-index.php 
http://www.isnn.info/ 
http://www.hugo-international.org/ 
 
X. CRONOGRAMA 

DATA CH CONTEÚDO PROF. RESPONSÁVEL 

28/05 3 

Apresentação da disciplina 
Divisão das duplas e artigos científicos 
Fundamentos da Gênomica Nutricional: 
Introdução, Histórico, Definições e Expressão 
Gênica 

Cristiane 

04/06 3 
Modulação da expressão gênica por nutrientes: 
compostos bioativos de alimentos e 
nutrigenômica, impacto na saúde e doença 

Cristiane 

11/06 3 Nutrigenética e Epigenética Cristiane 

18/06 3 Genômica nutricional e a resposta imune 
Apresentação de artigo científico Cristiane 

25/06 3 
Genômica nutricional, obesidade e síndrome 
metabólica 
Apresentação de artigo científico 

Cristiane 

02/07 3 
Genômica nutricional, obesidade e síndrome 
metabólica  
Apresentação de artigo científico 

Cristiane 

09/07 3 Genômica nutricional e doenças cardiovasculares 
Apresentação de artigo científico Cristiane 

16/07 3 Genômica nutricional e câncer 
Apresentação de artigo científico Cristiane 

23/07 3 Nutrição personalizada: abordagem translacional Cristiane 
30/07 3 Perspectivas, aspectos experimentais e éticos Cristiane 

 

 


