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Objetivos, metodologia e resultados esperados da disciplina:
A disciplina visa introduzir o aluno e desenvolver habilidades iniciais em genômica e bioinformática. O
curso será baseado na solução de problemas e desenvolvimento de um projeto. Os alunos serão
apresentados aos projetos possíveis (DNA barcoding da biodiversidade, sequenciamento genômico de
organelas, metagenômica e proteômica). De acordo com a área que o aluno selecionar serão formados
grupos. Serão fornecidos bancos de dados públicos com dados brutos relacionados ao projeto escolhido
que serão analisados pelo grupo de alunos. A cada grupo será indicado um tutor. O tutor irá apontar ao
aluno a literatura adequada ao problema, discutir com o aluno as abordagens experimentais propostas,
revisar o progresso no projeto, indicar outros pesquisadores ou pós-doutores para explicar um assunto
específico, avaliar o projeto final. Os alunos terão a cada 2 dias um momento agendado com o tutor para o
acompanhamento do projeto. A cada 2 dias o grupo apresentará o status do desenvolvimento do seu projeto
à classe. Espera-se que o aluno não somente execute o trabalho, mas que também tenha um entendimento
dos processos e ferramentas utilizadas. Ao final será apresentado um relatório escrito e será feita uma
apresentação oral dos resultados.
A disciplina terá poucos alunos pela sua natureza PBL (Problem-Based Learning) e aprendizado
cooperativo. O aluno deve estar muito motivado e pronto para dedicar-se intensamente ao curso.
Ementa:
1. Teórico: A genômica na biologia contemporânea
2. Teórico: Discussão e seleção dos projetos
3. Teórico: Leitura de literatura específica indicada pelo tutor
4. Prático: Execução do projeto selecionado para cada grupo.
5. Prático: Apresentação de resultados e andamento do projeto.
6. Prático: Apresentação final dos resultados da análise.
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Avaliação
A avaliação da disciplina consistirá na realização na entrega de um relatório final.

Dia Horário
1
9-12h

14-17h
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9-10h
9-11h
9-10h
9-10h
9-10h
9-10h
9-10h
9-10h
9-12h

Cronograma
Conteúdo
O papel da genômica e bioinformática na pesquisa contemporânea
(Guilherme)
A abordagem do curso PBL e aprendizado cooperativo.
Apresentação dos projetos de trabalho (Guilherme)
Seleção dos projetos de trabalho
Indicação do tutor
Reunião com o tutor
Apresentação dos grupos
Reunião com o tutor
Apresentação dos grupos
Reunião com o tutor
Apresentação dos grupos
Reunião com o tutor
Apresentação dos grupos
Apresentação final dos trabalhos
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