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Objetivo: Oferecer ao aluno recurso para acesso ao universo virtual das ciências da 

vida e a novos métodos de estudo que levam a entender e descobrir as relações entre 

informações vindas de diferentes áreas de pesquisa como genética, bioquímica, 

enzimologia, evolução, biologia celular, imunologia, neurobiologia, biologia do 

desenvolvimento, fisiologia, farmacologia, etc. Além disso, ensinar o aluno a acessar os 

bancos de dados de DNA e proteínas através da Internet e a utilizar softwares de análise 

bem como comparar seqüências de genomas, transcriptomas e proteomas, metabolomas 

e interatomas; 

 

Ementa: 

1. Usar as ferramentas computacionais e de estatística para análise de seqüências: 

fundamentos de computação e rede, fundamentos em estatística, bancos de dados 

biológicos 

2. Análise de seqüências de ácidos nucléicos e proteínas ao nível de gene e do genoma 

3. Análise de dados da expressão gênica de Micro-arrays, proteoma, metaboloma e 

interatoma 

4. Alinhamento de seqüências e busca de domínios,  perfis e motivos em  seqüencias de 

proteínas 

5. Busca em bancos de dados com BLAST, PSI-BLAST, etc 

6. Previsão de estrutura secundária, visualização de estruturas 3-D de ácidos nucléicos e 

proteínas. Acesso ao PDB. 

7. Análise filogenética e evolução molecular, construção e análises de árvores 

filogenéticas 

8. Desenvolver workshops de treinamento em bioinformática e laboratórios de 

bioinformática 

9. Estudos de casos aplicando ferramentas de bioinformática para entender a resistência 

a drogas, células tronco, biologia celular, desenho de novas drogas e vacinas 
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