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Informações Constantes da Ficha Modelo 1 (Resolução 30/90 – CEPE – Parte fixa)

 Disciplina: Tópicos em Bioinformática e Biologia Computacional  Código: DS876
 Natureza: Optativa  ( X ) Semestral ( ) Anual  Obs. PE3
 Módulo:  Período letivo (recomendado): 1º semestre 
 Pré-requisito: Não há  Co-requisito: Não há  Carga Horária: ( ) Presencial ( ) Totalmente EaD 

( )___*C.H. EaD (X) Ensino Remoto Emergencial

CH Total: 30
CH Semanal: 2
CH Sem. Síncrona: 1
CH Sem. Assíncrona: 2

Padrão (PD):15 Laboratório (LB): 15 Campo(CP):00 Estágio(ES):00 Orientada(OR) Prática 
Específica(PE):00

Estágio de
Formação(EFP):00

Extensão(EXT):00 Prática como 
componente 
curricular(PCC):00

EMENTA (Unidade Didática)

Conceitos, práticas, métodos e tecnologias emergentes ou complementares às áreas de Bioinformática e Biologia
Computacional. Desenvolvimento de projeto em Bioinformática e Biologia Computacional.

Informações Constantes da Ficha Modelo 2 (Resolução 30/90 – CEPE)

PROGRAMA DA DISCIPLINA

Conceitos: introdução à bioinformática, biologia computacional, e suas implicações na investigação de sistemas
biológicos.  Práticas:  linguagens  de  programação  e  ferramentas  computacionais  de  amplo  uso  em  análise  e
interpretação de dados biológicos.  Métodos:  algoritmos e fluxos  de  análise aplicados a problemas biológicos.
Tecnologias emergentes ou complementares: estratégias computacionais na geração, no tratamento e na análise
de dados biológicos. Desenvolvimento de projeto: ao longo da disciplina o aluno desenvolverá um projeto voltado a
problemas de bioinformática e biologia computacional.

OBJETIVO GERAL

Apresentar ao aluno conceitos, práticas, métodos e tecnologias emergentes nas áreas de Bioinformática e Biologia
Computacional.

OBJETIVO ESPECÍFICO

O aluno deve ser capaz de realizar um projeto com base nos fundamentos e tecnologias associadas às áreas de
Bioinformática e Biologia Computacional.

Unidades do Programa (desdobramento da área de conhecimento)

● Introdução à bioinformática e biologia computacional;
● Tipos de dados biológicos gerados por tecnologias de alto rendimento;
● Linguagens de programação de amplo uso em análise de dados biológicos;
● Recursos computacionais em bioinformática;
● Algoritmos e fluxos de análise aplicados a problemas biológicos;
● Estratégias computacionais na geração de dados biológicos;
● Estratégias computacionais no tratamento de dados biológicos;
● Estratégias computacionais na análise de dados biológicos;
● Aplicação de métodos computacionais na investigação de sistemas biológicos.



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

a) Organização semanal das atividades: As atividades deste período especial iniciarão em 03 de Maio de 2021 e
serão realizadas ao longo de  15 semanas  (além de 1 semana prevista para exames finais),  com  2 horas de
atividade semanal, divididas em 1 hora de atividades síncronas e 1 hora de atividades assíncronas, totalizando
as 30 horas da disciplina. Semanalmente acontecerá um encontro síncrono, com duração de 1 hora, conforme
descrito  no  item  b)  abaixo  e  cronograma  na  sequência.  O  encontro síncrono será  reservado para  que  os
estudantes  possam  acompanhar  as unidades programáticas,  bem como  realizar  leitura  do material  didático  e
resolução de tarefas e estudos dirigidos.
b) Atividades síncronas: A disciplina será conduzida com base na metodologia de sala de aula invertida, onde os
encontros  síncronos  serão  utilizados,  em  sua  maioria,  para  a  realização  de  discussões,  apresentações  de
exemplos e atendimento a dúvidas, uma vez que os alunos já terão tido contato prévio com o conteúdo teórico por
meio dos materiais disponibilizados. Assim, nesse contexto, as atividades síncronas serão realizadas por meio da
Plataforma Microsoft  Teams  nas  quartas-feiras, em horário definido no calendário do período especial.  Todo o
conteúdo será disponibilizado em material didático especialmente elaborado para cada turma, no Moodle do TADS,
no espaço de cada turma. Também acontecerá o esclarecimento de dúvidas sobre os estudos dirigidos, de modo
que  exista  possibilidade  de  contato  direto  entre  docente  e  estudantes  para  acompanhar  o  andamento  das
atividades assíncronas.
c) Atividades assíncronas: Semanalmente será enviado, no Moodle do TADS, um roteiro de estudos referente ao
tema de cada unidade de conteúdo, indicações de leituras complementares e exercícios de fixação. Também serão
realizados estudos dirigidos relacionados aos conteúdos estudados em cada um dos módulos,  com questões
preferencialmente de caráter prático.  Estes estudos dirigidos farão parte da produção de um projeto, o qual será
concluído por  meio das realizações dos estudos de cada módulo.  Tais  estudos fazem parte  da avaliação do
semestre, compondo 50% da nota final da disciplina.
d) Sistema de comunicação: Será utilizado o Moodle do TADS como ambiente virtual de aprendizado, disponível no
SEPT,  tanto  para  disponibilização  de  material  didático,  roteiros  de  leitura  e  estudos  dirigidos,  quando  para
postagem das atividades realizadas pelos estudantes.  Para as atividades síncronas será utilizado o  Microsoft
Teams. Além disso, os alunos e as alunas poderão manter contato direto com o professor pelo Fórum da disciplina
no Moodle.
e) Material didático específico: Os estudantes receberão no início de cada unidade: roteiro de estudo, indicações
de leituras, exercícios e o estudo dirigido. 
f) Controle de frequência: A participação em encontros síncronos será opcional. Assim, o controle da frequência da
disciplina  será  realizado  com  base  na  entrega das  atividades  assíncronas.
g) Quantidade de estudantes em cada turma: A turma poderá ter, como limite máximo, 40 estudantes matriculados
na turma, de modo que possa atender a todos. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A nota final do período especial será composta por um conjunto de avaliações assíncronas, conforme segue:

a) Trabalho prático na forma de projeto entregue ao fim do semestre. O peso de tal avaliação será de 75% da nota
semestral.

b) Entrega de exercícios disponibilizados a cada 2 semanas sobre temas da disciplina, com peso total de 25%.

c) Exame final assíncrono para estudantes cuja média semestral tenha ficado entre 4,0 (quatro pontos) e 6,9 (seis
pontos e nove décimos).



Cronograma

Semana 1
(03/05–07/05)

Apresentação da disciplina e ambientação ao Moodle;

Encontro presencial: 05/05/2021 Microsoft Teams, 16h30.

Semana 2
(10/05–14/05)

Introdução à bioinformática e biologia computacional;

Encontro presencial: 12/05/2021 – Microsoft Teams, 16h30.

Semana 3
(17/05–21/05)

Tipos de dados biológicos gerados por tecnologias de alto rendimento;

Encontro presencial: 19/05/2021 – Microsoft Teams, 16h30.

Semana 4
(24/05–28/05)

Linguagens de programação de amplo uso em análise de dados biológicos;

Encontro presencial: 26/05/2021 – Microsoft Teams, 16h30.

Semana 5
(31/05–04/06)

Recursos computacionais em bioinformática;

Encontro presencial: 02/06/2021 – Microsoft Teams, 16h30.

Semana 6
(07/06–11/06)

Algoritmos e fluxos de análise aplicados a problemas biológicos;

Encontro presencial: 09/06/2021 – Microsoft Teams, 16h30

Semana 7
(14/06–18/06)

Estratégias computacionais na geração de dados biológicos;

Encontro presencial: 16/06/2021 – Microsoft Teams, 16h30.

(21/06–25/06) Recesso

Semana 8
(28/06–02/07)

Estratégias computacionais no tratamento de dados biológicos;

Encontro presencial: 30/06/2021 – Microsoft Teams, 16h30.

Semana 9
(05/07–09/07)

Estratégias computacionais na análise de dados biológicos;

Encontro presencial: 07/07/2021 – Microsoft Teams, 16h30.

Semana 10
(12/07–16/07)

Aplicação de métodos computacionais na investigação de sistemas biológicos;

Encontro presencial: 14/07/2021 – Microsoft Teams, 16h30.

Semana 11
19/07–23/07)

Desenvolvimento do Projeto e outros conteúdos;

Encontro presencial: 21/07/2021 – Microsoft Teams, 16h30.

Semana 12
(26/07–30/07)

Desenvolvimento do Projeto e outros conteúdos;

Encontro presencial: 28/07/2021 – Microsoft Teams, 16h30.

Semana 13
(02/08–06/08)

Desenvolvimento do Projeto e outros conteúdos;

Encontro presencial: 04/08/2021 – Microsoft Teams, 16h30.

Semana 14
(09/08–13/08)

Desenvolvimento do Projeto e outros conteúdos;

Encontro presencial: 11/08/2021 – Microsoft Teams, 16h30.

Semana 15
(16/08–20/08)

Desenvolvimento do Projeto e outros conteúdos;

Encontro presencial: 18/08/2021 – Microsoft Teams, 16h30.

Semana 16
(23/08–27/08)

Reservado para realização de avaliações finais para alunos com notas entre 4,0 (quatro pontos)
e 6,9 (seis pontos e nove décimos).
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Professor Responsável
Mauro Castro

Caracterização da Disciplina (orientação abaixo) (Art 9o da Res. 30/90-CEPE) (Res. 59/2020-CEPE)
Padrão ()      Laboratório ()     Campo ( )      Estágio ( )     Orientada ( )  ( )✔ Ensino Emergencial Remoto 

No caso de mais de um tipo, informe a CH estimada
CH Padrão (30)     CH Laboratório (30)     CH Campo ( )     CH Estágio ( )     CH Orientada ( ) 

Data elaboração do plano: 20/04/2021

Data de aprovação no Colegiado de Curso XX/04/2021

Prof. João Eugênio Marinowski
Coordenador do Curso


