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CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU COM ESPECIALIZAÇÃO EM BIOINFORMÁTICA  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

· Introdução à Computação para Bioinformática I - Lógica de Programação. 
· Introdução à Computação para Bioinformática II - Linux e Controle de versão. 
· Análises Estatísticas I - Análise Exploratória de Dados. 
· Análises Estatísticas II – Modelos Lineares. 
· Análises Estatísticas III – Modelos Avançados. 
· Análises Estatísticas IV – Análises Multivariadas. 
· Análises Estatísticas V – Agrupamentos. 
· Análises Estatísticas VI – Redes. 
· Fundamentos de Biologia Molecular. 
· Banco de dados Biológicos I – Introdução e Formatos. 
· Banco de dados Biológicos II – Busca e construção. 
· Alinhamento de Sequências I – Introdução ao BLAST e Aplicações. 
· Análise de Genomas I – Introdução. 
· Análise de Genomas II – Aplicações. 
· Análise de Transcriptomas. 
· Análise de Proteomas. 
· Biologia de Sistemas. 
· Trabalho de Conclusão do Curso. 
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1. Introdução à Computação para Bioinformática I - Lógica de programação 

Introdução à computação, componentes estruturais básicos de computadores, sistemas operacionais da 

família Unix. Introdução a algoritmos, o que é um algoritmo, complexidade de algoritmos, o que são 

linguagens de programação, paradigmas de linguagem de programação. O R como uma linguagem de 

programação para a bioinformática, porque usar o R, instalação do R e RStudio, projetos no RStudio, boas 

práticas de programação, pacotes, instalação de pacotes, R como calculadora, criando objetos, classes 

básicas ou atômicas de dados no R, tipos de objetos no R, operadores relacionais, operadores lógicos, 

estruturas condicionais, estruturas de repetição, funções, tidyverse, pacotes do tidyverse, importação de 

arquivos. 

Objetivos: 

Introduzir conceitos básicos sobre computação e fundamentos de lógica de programação através da 

linguagem R para os alunos serem capazes de realizar a leitura, processamento, análise e visualização de 

dados através do R.   

Bibliografia: 

CHANG, W. 2019. R Graphics Cookbook. 2nd Edition. Disponível em: https://r-graphics.org/ Último acesso: 

Agosto/2019 

GROLEMUND, G.; WICKHAM, H. R for Data Science. Ed. O’Reilly. Disponível em: https://r4ds.had.co.nz/ 

Último acesso: Agosto/2019 

RSTUDIO, 2019. Online Learning. Disponível em: https://www.rstudio.com/online-learning/ Último acesso: 

Agosto/2019 

VITAL, M. 2017. R aplicado à Biologia: Uma introdução descomplicada e divertida. Disponível em:  

https://bookdown.org/marcosvital/Livro-do-Cantinho/ Último acesso: Agosto/2019 

 

2.  Introdução à Computação para Bioinformática II – Linux e Controle de Versão 

Uso de Sistema Operacional Linux. Introdução de conceitos e uso de Command Line Interface. Acessar o 

shell. Comandos básicos do shell. Estrutura de diretórios. Busca e execução de programas. Manipulação de 

arquivos e diretórios. Descrição e sumarização de conteúdos de arquivos. Introdução ao conceito de controle 

de versionamento de códigos. Introdução ao git e GitHub (CLI). 

Objetivos: 

Introduzir conceitos básicos de navegação no sistema operacional Linux para que o estudante seja capaz de 

gerenciar arquivos e diretórios através da interface de linha de comando (shell) bem como realizar o controle 

de versionamento de arquivos com comandos git e com o GitHub. 

Bibliografia: 

AQUILES, A.; FERREIRA, R. 2014. Controlando versões com Git e GitHub. Ed. Casa do Código. 220 p. ISBN: 

978-85-66250-53-4.  

BELL, P.; BEER, B. 2015. Introdução ao Github - um guia que não é técnico. O’Reilly.136 p. ISBN: 978-85-

75224-14-4 

CHACON, S.; STRAUB, B. Pro Git (tradução). Disponível em: https://git-scm.com/book/pt-br/v2 Último 

acesso: Agosto/2019 

https://r-graphics.org/
https://r4ds.had.co.nz/
https://www.rstudio.com/online-learning/
https://bookdown.org/marcosvital/Livro-do-Cantinho/
https://git-scm.com/book/pt-br/v2
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DUDLER, R. 2019. git - Guia Prático (tradução) Disponível em: http://rogerdudler.github.io/git-

guide/index.pt_BR.html Último acesso: Agosto/2019 

JARGAS, A.M. Introdução ao Shell Script. Disponível em: https://aurelio.net/shell/apostila-introducao-

shell.pdf Último acesso: Agosto/2019 

 

3. Análises Estatísticas I – Análise Exploratória de Dados 

Medidas de tendência central. Medidas de posição e de dispersão. Regras de probabilidade e Independência. 

Matriz de variância-covariância. Transformação de dados (Box-Cox, Ranking e Estandardização). Distribuição 

Normal e t de Student. Definição de parâmetros e de testes paramétricos e não paramétricos. Correlações 

de Spearman e de Pearson.  

Objetivos:  

Apresentar ao estudante os fundamentos da estatística descritiva. Capacitar o estudante a realizar análises 

exploratórias de dados biológicos e suas principais transformações. 

 

Bibliografia:  

DORIA-FILHO, U. 2003.Introdução à bioestatística para simples mortais. São Paulo: Elsevier. 

MATTOS, T.B. 2018. Noções de Inferência no R. Disponível em: 

https://bookdown.org/thalita_dobem/Apostila/ Último acesso: Agosto/2019 

VIEIRA, S. 2010. Bioestatística: tópicos avançados. 3.ed. Rio de Janeiro: Campus. 

 

4. Análises Estatísticas II – Modelos Lineares 

Definição de modelo linear (equação linear). Método dos Mínimos Quadrados. Pressupostos e análise de 

pressupostos dos modelos lineares (Linearidade, Independência, Normalidade, Homocedasticidade e 

Amostragem). Análise e interpretação de modelos lineares. Uso de variáveis Dummy. ANOVA (one-way e 

two-way) e ANCOVA. Testes post hoc. Distância de Cook. Distância de Mahalanobis. Fator de Inflação de 

Variância (VIF). Tolerância. Coeficiente Explicação Ajustado. Critério de Informação de Akaike. 

Objetivos: 

Capacitar o estudante a empreender e compreender modelos lineares simples e multivariados, sabendo de 

seus pressupostos e limitações. Apresentar ao estudante as ferramentas utilizadas para o processo de 

análise de dados multivariados.  

 

Bibliografia: 

DORIA-FILHO, U. 2003.Introdução à bioestatística para simples mortais. São Paulo: Elsevier. 

MATTOS, T.B. 2018. Noções de Inferência no R. Disponível em: 

https://bookdown.org/thalita_dobem/Apostila/ Último acesso: Agosto/2019 

VIEIRA, S. 2010. Bioestatística: tópicos avançados. 3.ed. Rio de Janeiro: Campus. 

5. Análises Estatísticas III – Modelos avançados para dados biológicos 

http://rogerdudler.github.io/git-guide/index.pt_BR.html
http://rogerdudler.github.io/git-guide/index.pt_BR.html
https://aurelio.net/shell/apostila-introducao-shell.pdf
https://aurelio.net/shell/apostila-introducao-shell.pdf
https://bookdown.org/thalita_dobem/Apostila/
https://bookdown.org/thalita_dobem/Apostila/
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Introdução a Modelos Lineares Generalizados: Componente estrutural (structural component), Função de 

ligação (link function), Distribuição da variável resposta (response distribution) e estimativa por máxima 

verossimilhança. Uso e interpretação de funções de ligação para famílias Binomial (logit e probit), Poisson, 

Beta e entre outras em modelos lineares generalizados. Conceito de fatores fixos e aleatórios para o uso em 

Modelos Lineares Mistos. Conceituação e utilização de modelos Hurdle e Zero-Inflado. Avaliação do ajuste 

de modelos e Validação cruzada. A abordagem bayesiana: Teorema de Bayes e o uso de algoritmos 

bayesianos: Classificador ótimo de Bayes e Naïve Bayes. 

Objetivos:  

Capacitar o estudante ao uso adequado das técnicas existentes de modelagem estatística para analisar 

dados biológicos, avaliando os pressupostos, os coeficientes e os resultados de modelos estatísticos, 

utilizando modelos lineares generalizados (GLM) e/ou mistos (GLMM e LMM). Apresentar ao estudante 

ferramentas complementares para a modelagem estatística, utilizando a abordagem bayesiana. 

Bibliografia:  

BATES, D. M. 2010. lme4: Mixed-effects modeling with R. Disponível em: http://lme4.r-forge.r-

project.org/book. Último acesso: Agosto/2019 

CLARK, M. 2019. Bayesian basics. Disponível em: https://m-clark.github.io/bayesian-basics/ Último acesso: 

Agosto/2019 

DORIA-FILHO, U. 2003.Introdução à bioestatística para simples mortais. São Paulo: Elsevier. 

VIEIRA, S. 2010. Bioestatística: tópicos avançados. 3.ed. Rio de Janeiro: Campus. 

 

6. Análises Estatísticas IV – Análises Multivariadas 

Análise de Discriminantes: Modelo discriminante, Centroides, Escores de corte, Cargas Discriminantes. 

Análise Fatorial Exploratória (AFE). Causa comum, fator comum e variável latente. Raciocínio estrutural na 

AFE. Objetivos, critérios e Uso da AFE. Principais métodos de extração e rotação de fatores. Autovalor e 

autovetor. Interpretação de fatores. Escores fatoriais 

Análise de componentes principais (PCA). Medidas de adequação da análise. Interpretação de fatores. 

Análise de confiabilidade. 

Objetivos: 

Apresentar os conceitos, fundamentos teóricos e métodos para análise dados multivariados. Capacitar o 

estudante a identificar situações de pesquisa que sejam apropriadas à utilização de análises discriminante, 

fatorial e de componentes principais. Capacitar o estudante a realizar análises multivariadas para a 

classificação, simplificação e redução de variáveis.  

Bibliografia:  

HAIR, J.F.; BLACK, W.C.; BABIN, B.J.; ANDERSON, R.E.; TATHAM, R.L. 2009. Análise Multivariada de Dados. 

Bookman  

LOESCH, C. 2012. Métodos estatísticos multivariados. Editora Saraiva. 

VIEIRA, S. 2010. Bioestatística: tópicos avançados. 3.ed. Rio de Janeiro: Campus. 

 

http://lme4.r-forge.r-project.org/book
http://lme4.r-forge.r-project.org/book
https://m-clark.github.io/bayesian-basics/


FACIS – FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE SÃO PAULO 
Rua Gaspar Lourenço, 613 • Vila Mariana, SP 

www.facis.edu.br • atendimento@facis.edu.br 
Tel: (11) 5084-3141 • (11) 9.97263-7918 (Whatsapp) 

 

7. Análises Estatísticas V – Agrupamentos 

Definição, objetivos regras e limitações da Análise de Clusters. Comparação entre o uso de Distâncias e 

Correlações para agrupamento. Métodos aglomerativos, “Unweighted” e “Weighted” (UPGMA, WUPGMA, 

p.ex). Fundamentos e Aplicações dos Métodos K-means e K-Medoids (PAM: Partitioning Around Medoids) e 

DBSCAN (Density-based Clustering Algorithm).  Métodos para Análise e seleção de Clusters: Gráficos 

“Cotovelo” e “Silhouette”. Identificação e atribuição de significado aos clusters.   

Objetivos: 

Apresentar os fundamentos teóricos e metodológicos dos principais algoritmos de agrupamento. Capacitar 

o estudante a identificar situações de pesquisa que sejam apropriadas à utilização de análise de 

agrupamentos. Capacitar o estudante a realizar e interpretar os agrupamentos construídos pelos algoritmos.  

 

Bibliografia: 

HAIR, J.F.; BLACK, W.C.; BABIN, B.J.; ANDERSON, R.E.; TATHAM, R.L. 2009. Análise Multivariada de Dados. 

Bookman  

LOESCH, C. 2012. Métodos estatísticos multivariados. Editora Saraiva. 

VIEIRA, S. 2010. Bioestatística: tópicos avançados. 3.ed. Rio de Janeiro: Campus. 

 

8. Análises Estatísticas VI – Análise de Redes e Redes Neurais Artificiais 

Análise de Redes (Network Analysis): Definição, Atributos (Ligações e vértices), Estrutura, Aleatorizações e 

Visualizações. Conceito e uso de redes neurais artificiais (ANN): fundamentação teórica, arquitetura 

(componentes), objetivos das ANN e tipos de aprendizados (supervisionado, por reforço e não-

supervisionado). Construção, validação e melhoramento de uma ANN. 

Objetivos: 

Fornecer ao estudante a fundamentação teórica e metodológica para análise de redes. Capacitar o estudante 

a identificar, analisar e interpretar redes com dados de interesse biológico. Realizar a fundamentação teórica 

para a construção, validação e melhora de uma rede neural artificial. Capacitar o estudante a identificar, 

interpretar e implementar o uso de redes com dados biológicos. 

 

Bibliografia: 

Kriesel, D. A brief introduction to Neural Networks. Disponível em: 

http://www.dkriesel.com/en/science/neural_networks. Último acesso: Agosto/2019 

Kolaczyk, E.D.; Csárdi, G. 2014. Stastistical Analysis of Network Data with R. Use R! Springer. 

Lantz, B. 2013. Machine learning with R. Packt. 

Venkateswaran, B.; Ciaburro, G. 2017. Neural networks with R. O’Reilly 

 

 

http://www.dkriesel.com/en/science/neural_networks
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9. Biologia Molecular 

Introdução à natureza do gene e à genética molecular de procariotos e eucariotos. Código genético, 

processos de transcrição, tradução e controle da expressão gênica. Introdução à técnicas básicas de biologia 

molecular como PCR, eletroforese, tecnologia do DNA recombinante, southern blotting, northern blotting, 

western blotting, hibridização in situ com fluorescência (FISH), além de técnicas de larga escala como 

microarranjos de DNA (microarray) e sequenciamento de nova geração. 

Objetivos: 

Proporcionar aos alunos os fundamentos básicos da biologia molecular e principais técnicas utilizadas para 

o isolamento de genes e para o estudo da estrutura, organização e expressão gênica em organismos 

procariotos e eucariotos. 

 

Bibliografia: 

ALBERTS, Bruce; JOHNSON, Alexander; LEWIS, Julian [et al.]. Biologia molecular da célula. 4. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2004. 1463; g36; i49 p 

GRIFFITHS, Anthony J.F; WELLER, Susan R.; LEWONTIN, Richard C. et al. Introdução à Genética. 8.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara e Koogan, 2006. xviii, 743 p. 

BROWN, T. A. Genética: um enfoque molecular. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1999. 336 p. 

WATSON, James D. et al. Biologia molecular do gene. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 728 p.  

WATSON, James D. et al. DNA recombinante: genes e genomas. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 474 p. 

WATSON, J. D. & Crick, F. H. C. Molecular structure of nucleic acids. A structure for deoxyribose nucleic acid. 

Nature 171, 737–738 (1953). 

 

10. Banco de dados Biológicos I – Introdução e Formatos 

Introdução aos principais bancos de dados mantidos pelo National Center for Biotechnology Information 

(NCBI), através do sistema Entrez, os quais cobrem uma variedade de dados biomédicos, incluindo  

sequências nucleotídicas, proteicas, registros de genes, estruturas moleculares tridimensionais e livros e 

artigos científicos da literatura biomédica. Introdução à API do NCBI E-utilities (‘EUtils’) e ao pacote rentrez 

do R que funciona como uma interface para essa API. 

 

Objetivos: 

 Apresentar aos estudantes a plataforma do National Center for Biotechnology Information (NCBI), que 

constitui o principal repositório público para dados biológicos disponível na internet. Além de abordar os 

tipos de informações que este repositório armazena, como acessá-las e visualizá-las, bem como os tipos de 

perguntas que podemos fazer e responder com os dados desse banco.   
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Bibliografia: 

HELP, E. (2019). Entrez Programming Utilities Help. [online] Ncbi.nlm.nih.gov. Available at: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25501/ [Accessed 13 Aug. 2019]. 

CRAN.r-project.org. (2019). [online] Available at: https://cran.r-

project.org/web/packages/rentrez/rentrez.pdf [Accessed 13 Aug. 2019]. 

GitHub. (2019). ropensci/rentrez. [online] Available at: https://github.com/ropensci/rentrez [Accessed 13 

Aug. 2019]. 

Ncbi.nlm.nih.gov. (2019). Learn - NCBI. [online] Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/home/learn/ 

[Accessed 13 Aug. 2019]. 

 

12. Banco de dados Biológicos II – Busca e construção 

Estender algumas das discussões do módulo anterior e fazer buscas nos bancos de dados do NCBI tanto pela 

interface web quanto através do uso de API. Ressaltar a importância da sistematicidade de buscas nesses 

bancos tendo em mente princípios de reprodutibilidade científica que são largamente incentivados na 

atualidade. 

Objetivos: 

 Familiarizar os alunos à plataforma do NCBI para que possam conduzir e interpretar achados de buscas feitos 

nos bancos de dados dessa plataforma. Introduzir conceitos de buscas sistemáticas e reprodutibilidade de 

resultados na ciência. 

 

Bibliografia: 

Help, E. (2019). Entrez Programming Utilities Help. [online] Ncbi.nlm.nih.gov. Available at: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK25501/ [Accessed 13 Aug. 2019]. 

Cran.r-project.org. (2019). [online] Available at: https://cran.r-

project.org/web/packages/rentrez/rentrez.pdf [Accessed 13 Aug. 2019]. 

GitHub. (2019). ropensci/rentrez. [online] Available at: https://github.com/ropensci/rentrez [Accessed 13 

Aug. 2019]. 

Ncbi.nlm.nih.gov. (2019). Learn - NCBI. [online] Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/home/learn/ 

[Accessed 13 Aug. 2019]. 

 

 

12. Alinhamento de Sequências  – Introdução ao BLAST e aplicações 

Fundamentos teóricos, algoritmo de alinhamento global, algoritmo de alinhamento local, matrizes de 

pontuação, algoritmo de alinhamento múltiplo, programação dinâmica aplicada a alinhamentos de 

sequências, tipos de alinhamentos.  

Objetivos: 
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Introduzir aos alunos algumas das ferramentas mais populares de bioinformática para o alinhamento de 

sequências, como o BLAST, permitindo assim que os alunos possam realizar comparações de genomas e 

determinar, por exemplo, como as espécies evoluíram e o que as tornam diferentes umas das outras do 

ponto de vista genético. 

 

 Bibliografia: 

Bedell J., Korf I., Yandell M. BLAST. (2005) O´Reilly  

Altschul, S.F., Gish, W., Miller, W., Myers, E.W. & Lipman, D.J. (1990) "Basic local alignment search tool." J. 

Mol. Biol. 215:403-410.  

Altschul, S.F., Madden, T.L., Schäffer, A.A., Zhang, J., Zhang, Z., Miller, W. & Lipman, D.J. (1997) "Gapped 

BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search programs." Nucleic Acids Res. 25:3389-

3402. 

 

13. Análise de Genomas I - Introdução 

Introdução à genômica, projeto genoma humano, complexidade e tamanho de genomas, tecnologias de 

sequenciamento de genomas, montagem de genomas, anotação genômica e comparação de genomas. 

Exoma e Genome- Wide Analysis. Principais pipelines de análise e anotação de genomas. Apresentação dos 

principais bancos de dados e ferramentas de visualização de genomas como  NCBI, EBI e o UCSC genome 

browser. 

Objetivos: 

 Apresentar conceitos e discussões importantes a serem feitas sobre o genoma eucarioto e procarioto, bem 

como apresentar os fundamentos das técnicas de sequenciamento e montagem de genomas e apresentação 

dos principais bancos de dados e ferramentas para a análise desse tipo de dado. 

 

Bibliografia: 

YANDELL, MARKENCE, DANIEL. A beginner's guide to eukaryotic genome annotation. Nature Reviews 

Genetics, v. 13, n. 5, p. 329-342, 2012. 

TOSTO, G.REITZ, C. Use of “omics” technologies to dissect neurologic disease. Neuroepidemiology, p. 91-

106, 2016. 

LEWIN, BENJAMIN. Genes VII. New York: Oxford University Press, 2002. 

LODISH, HARVEY. Molecular cell biology. New York: W. H. Freeman and Co., 2012. 

 

14. Análise de Genomas II - Aplicações 

 Continuação das discussões levantadas no módulo anterior levando em conta a busca e a anotação de 

variantes gênicas, relacionar essas variantes com fenótipos, especialmente doenças. Principais tipos de 



FACIS – FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE SÃO PAULO 
Rua Gaspar Lourenço, 613 • Vila Mariana, SP 

www.facis.edu.br • atendimento@facis.edu.br 
Tel: (11) 5084-3141 • (11) 9.97263-7918 (Whatsapp) 

 

controle de qualidade realizados sobre os resultados de uma análise de genomas. Outras ferramentas 

interessantes para a análise de genomas e variantes gênicas como Galaxy e ClinVar. 

Objetivos: 

Discutir como variantes gênicas podem ser associadas a uma dada condição biológica, por exemplo, doenças 

como câncer e como essas variantes podem impactar os processos de transcrição celular e por consequência, 

os processos de tradução. Explorar ferramentas adicionais de análise de genomas e realizar exercícios e 

leitura de artigos sobre os temas da disciplina.  

 

Bibliografia: 

YANDELL, MARKENCE, DANIEL. A beginner's guide to eukaryotic genome annotation. Nature Reviews 

Genetics, v. 13, n. 5, p. 329-342, 2012. 

TOSTO, G.REITZ, C. Use of “omics” technologies to dissect neurologic disease. Neuroepidemiology, p. 91-

106, 2016. 

LEWIN, BENJAMIN. Genes VII. New York: Oxford University Press, 2002. 

LODISH, HARVEY. Molecular cell biology. New York: W. H. Freeman and Co., 2012. 

 

15. Análise de Transcriptomas 

Contexto do RNA, composição bioquímica e estrutura do RNA, processo de transcrição em procariotos e 

eucariotos, etapas da transcrição como produção, processamento e mecanismos de regulação, tipos de RNA 

e seus papéis na célula, o que é transcriptômica, técnicas de transcriptômica, montagem de bibliotecas de 

cDNA, técnicas como microarray e RNA-Seq e Single-cell. Análises de expressão gênica diferencial, anotação 

e enriquecimento funcional. Uso de ferramentas como GEO2R e pacotes para análise de transcriptomas 

disponíveis no Bioconductor. 

Objetivos:  

 Apresentar aos alunos conceitos relacionados à transcrição, como cientistas conseguem obter informações 

sobre quais genes um dado tecido e/ou célula está expressando, sob uma determinada condição biológica 

e/ou período do desenvolvimento e quais os objetivos de uma análise de dados de transcriptômica. Qual a 

natureza desses dados, perguntas possíveis de serem abordadas com essa técnica, vantagens e 

desvantagens das principais tecnologias de sequenciamento utilizadas e principais ferramentas disponíveis 

para a análise desses dados. 

Bibliografia: 

ALBERTS, Bruce; JOHNSON, Alexander; LEWIS, Julian [et al.]. Biologia molecular da célula. 4. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2004. 1463; g36; i49 p 

GRIFFITHS, Anthony J.F; WELLER, Susan R.; LEWONTIN, Richard C. et al. Introdução à Genética. 8.ed. Rio de 
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QUACKENBUSH, JOHN. Computational analysis of microarray data. Nature Reviews Genetics, v. 2, n. 6, p. 
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16. Análise de Proteomas  

 Bases biológicas para a proteômica, estrutura e composição das proteínas, funções biológicas das proteínas, 

propriedades físicas e químicas das proteínas, técnicas de separação, caracterização e quantificação de 

proteínas, como eletroforese bidimensional, espectrometria de massa, cristalografia. Principais bancos de 

dados que armazenam informações sobre estrutura e função das proteínas, como Protein Database (PDB), 

UniProtKB e Pfam. 

Objetivos: 

 Apresentar as bases teóricas e técnicas que fundamentam a área de proteômica, que nada mais é do que o 

estudo global das proteínas produzidas por um tecido e/ou célula de um organismo sob uma dada condição 

biológica. Quais análises e perguntas biológicas se é possível responder com tal abordagem e como os dados 

oriundos dessas análises são armazenados em bancos de dados disponíveis online. 

 

Bibliografia: 
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17. Biologia de Sistemas 

 Apresentar a complexidade dos processos biológicos, quais as ferramentas e bancos de dados disponíveis 

para a análise integrada de dados biológicos, como os oriundos das diferentes análises ômicas vistas nos 

módulos anteriores. Análise de enriquecimento (teste qui-quadrado, Gene Set Enrichment Analysis). 

Modelagem de redes biológicas (medidas de conectividade). Análise de redes biológicas como redes de 

interação proteína-proteína e Introdução de Machine Learning aplicado à contextos biológicos, como 
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predição de respostas às vacinas, classificação pacientes com alta ou baixa probabilidade de desenvolverem 

efeitos colaterais frente à um dado tratamento farmacológico, ou ainda, prever a patogenicidade de uma 

dada doença, por exemplo.  

Objetivos: 

Apresentar a área de Biologia de Sistemas cujo objetivo é, através de técnicas computacionais e estatísticas, 

integrar e entender como diversos componentes biológicos interagem e atuam em conjunto. Como as várias 

ciências ômicas discutidas nos módulos anteriores podem ser integradas para responderem questões 

biológicas atuais e quais os desafio e limitações da área. 

Bibliografia: 
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<https://www.nature.com/scitable/topicpage/systems-biology-of-the-cell-14458771/>. Acesso em: 14  

ago.  2019. 
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18. Trabalho de Conclusão do Curso 

Leitura de artigos científicos da área de bioinformática. Metodologia da redação científica. Elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso composto por um artigo a ser submetido em revista científica revisada por 

pares. 

Objetivos: 

 Realizar a discussão de artigos científicos que sejam de interesse dos estudantes e relacionados aos tópicos 

estudados durante o curso. Oferecer aos estudantes a capacitação necessária para a elaboração e submissão 

de um artigo científico a ser analisado por pares. 

Bibliografia: 
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