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DRIBLE  GENÉTICO DOS MULT IV IRUS  
Por Marcelo Filardi 
Prof. Do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas IFMG| SJE  

   

 

  

 

 
 

       As mutações genéticas 
promovem alteração na 
sequência do DNA e podem 
envolver desde um único 
nucleotídeo (Adenina, Guani-
na, Citosina, Uracila, Timina) 
até alguns pares de bases. A 
sequência dessas bases de-
termina o gene e a sua fun-
ção. Com as mudanças no 
arranjo sequencial das bases 
que compõem um gene, sua 
expressão genética poderá 
consequentemente ser alte-
rada.1 

       Altas taxas de mutação 
são consequência de selec-
ção e não porque uma taxa 
de mutação tão alta seja 
intencionalmente ótima para 
o organismo. Questão de 
acaso. Em organismos evolu-
tivamente muito bem adap-
tados ao seu ambiente eco-
logicamente estável, em 
alguns casos, não há benefí-
cio algum haver mutação em 
seu genoma e seria melhor 
reduzir a zero sua taxa de 
mutação. Neste caso, os 
benefícios das mutações são 
mínimos e todos os descen-
dentes mutantes serão prova-
velmente piores do que o 
genótipo atual.2 

        Durante o ciclo reprodu-
tivo viral nas células hospedei-
ras, alterações no material 
genético (DNA ou RNA) po-
dem originar cepas virais 
geneticamente distintas a 
partir do mesmo ancestral. Os 
descendentes mutantes po-
dem ou não ser mais adapta-
dos às condições ambientais 

e serem ou não mais agressivos aos seus hospedei-
ros.3 

       As mutações são importantes fatores evolutivos 
e estão presentes em todos os seres vivos4. A taxa 
mutagênica varia em função do tamanho do 
genoma e complexidade biológica (Fig.1). Por 
exemplo, vírus exibem taxas de mutações bem 
maiores (10-5 - 10-3) que bactérias (10-7 - 10-6).3,5,6 
Além disso, os vírus de RNA (hepatite, leucemia 
viral, ebola, raiva, aids, influenza, alguns vírus de 
animais, vírus de plantas, etc.) exibem taxas muta-
cionais maiores (10-6 - 10-4) que vírus de DNA (10-8 - 
10-6) (bacteriófagos, herpes, papiloma, conjuntivite 
viral, pneumonia viral).5,6. A explicação biológica 
está na capacidade de reparo enzimático da 
maquinaria envolvida na replicação do genoma 
viral: a enzima replicadora de fitas de RNA (RNA 
polimerase RNA-dependente) não exibe essa ca-
pacidade corretora, como observado em retrovírus 
(HIV/Aids e leucemia viral, por exemplo) altamente 
mutagênico. Notavelmente, coronavírus contêm a 
enzima RNA polimerase e exibe um sistema de 
revisão independente durante sua replicação 
genética, conferindo baixas taxas de mutação (o 
que é evolutivamente coerente com seu genoma 
maior que de outros vírus). 4-6 
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Fig. 1. Taxa de mutação em diferentes organismos em 
função do tamanho do genoma. Vírus exibem taxas muta-
cionais maiores (10-3 - 10-5) que bactérias (10-7 - 10-6) e, 
ambos, maiores que seres multicelulares. 2 
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Efígie Simbó-
lica da Re-
pública; no 

reverso, 
gravura de 

um beija-flor 
(Amazilia 

lactea), ave 
típica do 

continente 
americano 

com mais de 
cem espé-

cies no Brasil. 

 

O universo dos beija-flores é gigante! Sua alimentação se 
baseia no consumo do néctar das flores e pequenos insetos. 
A água com açúcar é recomendável desde que o 
bebedouro esteja devidamente limpo, evitando proliferação 
fúngica, o que pode ser fatal a esses pássaros. Possuem taxa 
metabólica elevada, variável em períodos de muito frio ou 
escassez de alimento, com batimentos cardíacos que 
podem ir de 1200 para 50 por minuto. Batem suas asas cerca 
de 80 vezes por segundo, possibilitando agilidade para 
permanecerem estáticos no ar ou até mesmo voarem para 
traz. As fêmeas são as que trabalham a maior parte do 
tempo e são verdadeiras artesãs, tecendo ninhos macios e 
camuflados com fibras vegetais e teia de aranha, musgos e 
liquens.  

 

VAI QUE COLA 
Por Derli Barbosa dos Santos, do Curso de Ciências Biológicas IFMG|SJE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BIOLOGIA QUE VALE              2 

 Por Raniele Costa Oliveira 
Graduanda em Ciências Biológicas 2020 – IFMG | SJE. 

          O famoso “jeitinho brasileiro”, 
expressão que se refere à abordagem 
improvisada e muitas vezes informal 
com a qual o brasileiro resolve situações 
problemáticas, não ficou de fora do 
ambiente escolar. Muitas vezes visto 
como positivo, o “jeitinho brasileiro” 
torna-se um problema quando associa-
do à corrupção, à falta de educação, 
à falta de civismo, à lábia e ao mau-
caratismo. E é justamente ligada a este 
aspecto negativo do “jeitinho brasileiro” 
que se encontra a “cola”, mecanismo 
utilizado por muitos para burlar os pro-
cessos avaliativos realizados por institui-
ções de ensino. 
       “Colar” é algo corriqueiro em várias 
partes do mundo. Um dos casos mais 
famosos ocorreu no ano de 2015, na 
cidade de Hajipur, na Índia, quando 
dezenas de familiares chegaram a 
escalar até três andares de uma escola 
para passar cola para os estudantes. 
         A tal da “cola” é, para muitos, 
símbolo de vitória, de conquista e, tam-
bém, de adrenalina. As frases que se 
repetem após um aluno ter sucesso na 
tentativa de “colar” são: ‘enganei o 
aplicador da prova’; ‘não estudei nada 
e consegui um notão’. O aluno que se 
vê com problema numa avaliação, por 
não ter estudado ou aprendido o sufici-
ente, dá um “jeitinho brasileiro” de con-
seguir a nota para aprovação. Mas, 
será que “colar” é algo suficientemente 
bom para ser repetido com tanta fre-
quência? Ser aprovado(a) basta, mes-
mo sem ter aprendido? Tem alguma 
consequência para o futuro? 

        Primeiramente, é importante deixar 
claro que as avaliações nos processos de 
ensino não são feitas exclusivamente para 
dar notas. Elas são realizadas, sobretudo, 
para verificar se os alunos estão apren-
dendo adequadamente e se a metodo-
logia de ensino utilizada está trazendo 
resultados positivos. Cada vez mais profes-
sores e alunos têm consciência desse 
aspecto. Sabendo disso, pode-se ressaltar 
que as colas trazem uma resposta negati-
va para a avaliação, uma vez que mas-
cara os resultados e passa a impressão de 
que todos estão aprendendo dentro do 
esperado. Assim, o ritmo de ensino conti-
nua sendo o mesmo, o aluno continua 
não aprendendo e na próxima avaliação 
volta a “colar”. 
       Observe que a cola pode ser resulta-
do de uma metodologia inadequada de 
ensino, de avaliações que não cobrem 
do aluno a construção de um raciocínio. 
Mas isso não significa colocar a responsa-
bilidade da “cola” sobre o professor. 
Muito pelo contrário. O que ocorre numa 
sala de aula é parte de um coletivo e o 
aluno tem que ser capaz de reconhecer 
a falta de ética que envolve o ato de 
“colar” e o quanto isso é disruptivo para o 
processo de ensino aprendizagem.  
      O professor deve deixar claro para o 
aluno as metas de aprendizagem, aonde 
se quer chegar com o conteúdo ensinado 
e que metodologias ele utilizará para 
alcançar tais objetivos. O aluno, enquan-
to sujeito ativo do processo, deve deixar 
claro quando a metodologia utilizada 
não está sendo adequada para alcançar 
as metas estabelecidas; quando não está 
aprendendo corretamente o que está 

sendo trabalhado. O diálogo entre 
professores e alunos e a confiança 
estabelecida entre ambos é fundamen-
tal para que os métodos de ensino 
sejam eficientes e para que o aluno 
aprenda e se sinta confiante para fazer 
uma avaliação sem “colar”. 
     Dificuldade em aprender muitas 
vezes é parte do processo de ensino e 
essa dificuldade deve ser tratada como 
motivação para buscar o conhecimen-
to, nunca como motivo para burlar o 
sistema. Infelizmente, muitos alunos 
preferem colar, simplesmente para 
alcançar uma nota desejável. O que 
esses mesmos alunos não pensam é 
que fora da escola, na hora de tomar 
decisões, de agir em sociedade, no 
trabalho e por aí vai, não vai haver 
como colar. 
       Portanto, antes de “colar”, o aluno 
deve pensar nas consequências que 
esse ato pode gerar, como, por exem-
plo: a continuidade de um método de 
ensino ineficiente, porque o professor 
acha que todos estão aprendendo de 
modo adequado; o não alcance de 
objetivos de aprendizagem; a dificul-
dade para resolver problemas que 
surgirem na vida por falta de conheci-
mentos adequados. 
      O “jeitinho brasileiro” continuará 
sendo bom quando se tratar da criativi-
dade, da inteligência e do uso de co-
nhecimentos para se solucionar pro-
blemas. Mas jamais deve ser usado 
para a corrupção, para a falta de ética 
e, também, para “colar”, prejudicando 
o próprio processo de aprendizagem. ▄ 
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  JANELA PARA A MINHA TERRA      3 

Por MARCELO FILARDI  | Professor do Curso de Ciências Biológicas IFMG|SJE 

 
O IFMG campus São João evangelista recebe docentes, discentes e técnicos-
administrativos de várias cidades. “JANELA PARA A MINHA TERRA” é uma celebração em grati-
dão à cidade de origem dessas pessoas envolvidas, de alguma forma, com o brilho do Cur-
so de Ciências Biológicas.  

 

 

 

Fim de tarde da Rua 
Lisdoval de Pinho, no 

centro, com a torre de 
telefonia ao fundo. 

 
 
 
 
 
 

Foto enviada por 
LARISSA CLAUDINO 

SILVA, GRADUANDA EM 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
2019 - IFMG | SJE. 

 
 

 

 

 

 

Fotos enviadas por GABRIELA PARANHOS BARBOSA, 
professora substituta IFMG | SJE. 

 
 

Gruta da Igreja Matriz 
Nossa Senhora da Graça. 

Vista da rua Dr. Hermelindo, no centro. 

Praça do Povo. 
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  VOCÊ É (E SERÁ) O QUE COME   Por MARCELO FILARDI 
    Professor do Curso de Ciências Biológicas - IFMG|SJE 
            

  
    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Açúcar é ‘veneno’?... 

Não, exatamente... Pode se tornar, 

dependendo da quantidade e fre-

quência do consumo. Usado com mo-

deração, o açúcar contribui para dei-

xar a alimentação mais saborosa sem 

que fique nutricionalmente desbalan-

ceada.  Por exemplo, quando adicio-

namos açúcar à massa de um bolo 

simples que preparamos em casa, não 

há nenhum problema. Contudo, o 

açúcar é usado em excesso como um 

dos componentes do hipersabor (para 

estimular a vontade de comer sempre 

mais, podendo até causar “depen-

dência”) nos alimentos ultraprocessa-

dos (refrigerantes, biscoitos recheados, 

wafer, cereais matinais açucarados, 

mistura para bolo, sorvetes, balas e 

guloseimas em geral). Além disso, há 

outros ingredientes na composição dos 

alimentos ultraprocessados que os tor-

nam desfavoráveis à saúde, ao meio 

ambiente e à cultura. Temos o açúcar 

naturalmente presente em alguns ali-

mentos (como frutas e leite); o açúcar 

de adição deve ser usado com mode-

ração nas preparações culinárias e o 

açúcar dos alimentos ultraprocessados 

deve ser evitado.  

  

Carne é ‘veneno’? 

Não, mas dependendo da quantida-

de, da frequência e do tipo, seu con-

sumo pode se tornar perigoso para a 

saúde. A carne vermelha é uma ótima 

fonte de proteínas e da maioria das 

vitaminas e minerais de que nosso cor-

po necessita, com especial destaque 

para o ferro heme (que é um tipo com 

maior biodisponibilidade do que o ferro 

não-heme, presente em alimentos de 

origem vegetal); o zinco (importante 

para função imunológica, dentre ou-

tras) e a vitamina B12 (que participa de 

diversas reações metabólicas e cuja 

deficiência pode causar anemia mega-

loblástica, alterações neurológicas etc). 

Porém, a carne vermelha é uma gran-

de fonte também de gorduras satura-

das, que, quando consumidas em ex-

cesso, aumentam o risco de doenças 

cardiovasculares e de outras doenças 

crônicas. Há também indícios de que o 

consumo excessivo de carne vermelha 

está relacionado a um maior risco de 

alguns tipos de câncer. Agora, além da 

questão biológica, um ponto que eu 

gostaria de comentar é sobre a 

(in)sustentabilidade da produção de 

carne para atender a demanda de 

consumo dos tempos atuais. A produ-

ção de carne para o consumo humano 

custa muito caro para o planeta em 

todos os aspectos (pegada hídrica, 

emissão de gases de efeito estufa, pe-

gada ecológica, perda da biodiversi-

dade etc). Mas, voltando à questão 

biológica, é fortemente recomendado 

que a carne seja consumida com mo-

deração. O consumo de carnes e ou-

tros produtos de origem animal em 

pequenas quantidades associado ao 

consumo diversificado e majoritário de 

produtos de origem vegetal proporcio-

na uma alimentação saborosa, nutrici-

onalmente equilibrada, culturalmente 

apropriada e com menos danos ao 

meio ambiente! ▄ 

 

 

A Unidade de Alimen-
tação e Nutrição (UAN) 
é o setor responsável 

pela elaboração e for-
necimento de alimen-
tação saudável e equi-
librada, a fim de man-
ter, melhorar ou recu-

perar a saúde dos usuá-
rios atendidos; além 

disso, adequada à cul-
tura alimentar e à vo-
cação agrícola da re-
gião, segura em rela-

ção aos aspectos higi-
ênico-sanitários e ajus-
tada aos limites finan-
ceiros do IFMG | SJE. 

 

Telefone: (33)3412-2943 
uan.sje@ifmg.edu.br 

 

 

MUNIK MARIANA DO ROSÁ-

RIO NUNES DA CRUZ, Nutri-

cionista da Unidade de 

Alimentação e Nutri-

ção (UAN) do campus. 

“Seja a mudança 
que você quer ver 

no mundo.”  
(M. Gandhi) 
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Por Danielle Maria Rocha | Graduanda em Ciências Biológicas e Bolsista PIBID IFMG SJE 

Por Marcelo Filardi | Professor do Curso de Ciências Biológicas - IFMG|SJE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) oferece 

bolsas de iniciação à do-

cência aos alunos de cur-

sos presenciais que se de-

diquem ao estágio nas 

escolas públicas e que, 

quando graduados, atua-

rão no exercício do magis-

tério. O objetivo é anteci-

par o vínculo entre os futu-

ros mestres e as salas de 

aula da rede pública. Com 

essa iniciativa, o PIBID faz 

uma articulação entre a 

educação superior (por 

meio das licenciaturas), a 

escola e os sistemas esta-

duais e municipais. 

    Em 2020, o Curso de 

Licenciatura em Ciências 

Biológicas do IFMG cam-

pus São João Evangelista 

inaugurou o projeto viabili-

zado pela Profa Fabiana 

Couto, do campus IFMG 

Bambuí.  

Foi uma grande 

conquista institu-

cional o “PIBID Ci-

ências Biológicas” 

ter estreado no IFMG | SJE. 
E você contribuiu muito 
para viabilizar o projeto... 

Foi uma conquista em 
grupo, assim como todas 
as grandes conquistas! 
Senti honrada pelo convite 
em coordenar este projeto 
no campus que já foi e 
continua sendo “a minha 
casa”. Tenho que agrade-
cer aos professores Giuslan 
Pereira e Marcelo Filardi 
que confiaram no meu 
trabalho e sabiam que eu 
iria lutar pelo Curso de 
Ciências Biológicas de SJE. 
Sempre digo que “SOMOS 

TODOS IFMG”, isso significa 
que mesmo atuando no 
Campus Bambuí, continuo 
lutando e trabalhando para 
todos os campi que com-
põem o Instituto Federal de 
Minas Gerais. 

O que torna um li-
cenciando Pibidi-
ano diferenciado? 

Os cursos de licenciatura 
possuem em sua grade cur-
ricular o estágio supervisio-
nado, que é obrigatório. 
Contudo, o estágio muitas 
vezes, não é suficiente para 
a formação complementar 
do licenciando. O Pipid é 
fundamental para auxiliar o 
bolsista em sua formação 
acadêmica. O pibidiano 
tem a oportunidade de 
vivenciar de forma mais 
intensa a realidade do pro-
fessor, ele tem tempo para 
trabalhar a insegurança, 
seus medos e se encantar 
ainda mais com a arte de 
ensinar. Dessa forma, tere-
mos um profissional mais 
capacitado, seguro de suas 
ações e didática, tornando-
se altamente qualificado.  

Você é Mestre e 
Doutora em Micro-
biologia, diversos  

cursos complementares, 
orientadora de diversos 
alunos em conclusão da 
graduação e forte experiên-
cia profissional… Você é 
brilhante em sua área de 
especialização. É visível o 
seu amor pela Licenciatura. 
Porque optou por trabalhar 
com a Licenciatura em Ci-
ências Biológicas? 

Sou completamente apai-
xonada pela “Arte de Ensi-
nar” e a comunicação sem-
pre foi um traço que se des-
tacava em minha personali-
dade. A Biologia é uma 

paixão, pois, contemplo a 
vida em suas dimensões 
biológicas. Isso significa 
contemplar a natureza do 
invisível, daquilo que é 
impossível enxergar so-
mente com os olhos. Tive 
também o privilégio de 
estudar com professores 
de Biologia que me fize-
ram enxergar a grandiosi-
dade do mundo dos mi-
crorganismos, da comple-
xidade das relações eco-
lógicas e da diversidade 
de vidas que habitavam o 
mesmo planeta que eu. 
Quando comecei a estu-
dar Microbiologia, tinha 
certeza que aquele era o 
meu mundo e eu queria 
ensinar para as pessoas 
um pouco mais sobre o 
meu mundo. 

Arroz transgênico, 
arroz branco ou ar-
roz integral? 

Arroz transgênico porque 
acredito na ciência. Agri-
cultores e cientistas modi-
ficam geneticamente os 
alimentos há séculos, 
através de programas de 
reprodução. Se o arroz 
pode ser enriquecido 
nutricionalmente e não 
produzir males para a 
saúde do consumidor e 
para o meio ambiente, 
não pode ser considerado 
um alimento ruim. 

 

Uma descoberta 
científica:  

A descoberta das vacinas 
contra a COVID-19. ▄ 

 

 

Continua na próxima edição do 

Jornal da Terra  

PROFA FABIANA APARECIDA 

COUTO, do campus 
Bambuí, está na Coor-

denação do PIBID 
Ciências Biológicas 
IFMG|BAMBUÍ|SJE. 

 
A Profa Fabiana é bió-

loga (UNIFOR|MG), 
mestre, doutora 

(UFLA|MG) e pós-
doutora (UMINHO|PT) 

em Microbiologia. 

 

 

 

 

https://uab.capes.gov.br/educacao-
basica/capespibid/pibid  



 

   

Ano 1 | N.4      ___________________________________________________________________________________________________________________________     IFMG|SJE 
 

Jornal da Terra    ____________________________________________________________________________________________________ Lic. Ciências Biológicas 
 

 
 

    A VIDA SECRETA DO BICHO  DE PÉ  
           Por Marcelo Filardi 
           Professor do Curso Ciências Biológicas  IFMG|SJE 

  

 
Bicho de pé (Tunga penetrans)2.  

 

Tungíase ou ‘bicho de pé’3. 

 
 
 

Fotografias tiradas no campus sob a perspectiva do aluno, do professor ou técnico-

administrativos do IFMG SJE. Momento eternizado que não volta! Nunca mais. 
 
 
 

  
“O Canto da Esperança” 

Foto: Valdeir Carvalho (IFMG | SJE – BIO 2019) 
“Vórtex Floral” 

Foto: Prof Marcelo Filardi (IFMG | SJE) 

 
 
 
 
 

 

O bicho de pé1 é causado por 
um tipo de pulga (Tunga pene-

trans) que se alimenta de san-
gue, porém, somente a fêmea, 
após ser fecundada, penetra na 
pele de pessoas e de animais 
para o processo de amadure-
cimento de seus ovos. 

Sintomas: 

Dor e coceira. Observa-se uma 
região clara em volta de um 
ponto escuro, que nada mais é 
do que o abdômen da pulga 
cheio de ovos. 

Tratamento: 

Os parasitas devem ser retirados 
por profissionais de saúde com 
os devidos cuidados de higiene, 
após a lavagem e desinfecção 

da área atingida, utilizando 
agulha esterilizada. Em casos 
graves, necessita-se de anes-
tesia, antibióticos e imuniza-
ção contra o tétano. 

Prevenção: 

- evitar andar descalço, parti-
cularmente em locais infesta-
dos; 

- evitar praias frequentadas 
por animais; 

- exame regular nos animais; 

- evitar entrar em casas 
abandonadas ou desabita-
das; 

- evitar o contato com areias 
de construção e grama de 
procedência desconhecida. ▄ 
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alegria que contagia, 

lágrima que corre, 

olhar que sacia, 

amor que promove. 

E isso não é coisa de outro 

mundo: 

é o que dá sentido à vida. 

É o que faz com que ela 

não seja nem curta, 

nem longa demais, 

mas que seja intensa, 

verdadeira e pura… 

enquanto durar.. 

Aparentemente, não houve enganos na edição anterior (Ano 1 N.3). Até a data de publicação desta Edição 3! 

“Às vezes, a única coisa verdadeira num jornal é a data.” Luis Fernando Veríssimo. 

 

ERRAR É 

BIOLÓJICO 

Não sei… 

se a vida é curta ou longa 

demais para nós. 

Mas sei que nada do que vi-

vemos tem sentido, 

se não tocarmos o coração 

das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: 

colo que acolhe, 

braço que envolve, 

palavra que conforta, 

silêncio que respeita, 

 
 


