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PROGRAMA DE DISCIPLINA

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

  OBJETIVOS - ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:

Permitir  aos  estudantes  conhecer  e  manipular  ferramentas  de  bioinformática  destinadas  a  análise  de

sequências de DNA obtidas por meio de plataformas de nova geração.

Habilitar os estudantes a utilizar ferramentas de bioinformática e conhecer os principais métodos de análise

atualmente para responder questões sobre a estrutura e diversidade de comunidades microbianas.

EMENTA

Bioinformática aplicada ao estudo de comunidades: instalação e utilização de scripts, softwares e pipelines;

manipulação de sequências obtidas por novas tecnologias de seqüenciamento; uso de linhas de comando em

UNIX e LINUX.
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(1-3)

DOCENTE: Luiz Fernando Wurdig Roesch

01 – Descrição das plataformas de seqüenciamento de nova geração;

02 - Introdução ao uso de linhas de comando no Terminal UNIX e LINUX;

03 – Introdução a utilização de Perl e outros scripts;

04 – Instalação e utilização dos scripts Mothur;

05 – Estudo de casos utilizando Mothur;

06 – Exercícios práticos baseados em sequências do rRNA 16S;

07 – Preparação de árvores filogenáticas e utilização do FAST UNIFRAC

08 - Instalação da pipeline PANGEA, estudo de casos utilizando PANGEA;

09 – Instalação e utilização do QIIME;

10 – Redação de manuscrito baseado nos reultados dos exercícios de aula.
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Artigos científicos de revistas nacionais e internacionais relacionados à área de bioinformática.

Data: ____/____/____

___________________________
Coordenador do Curso

Data: ____/____/____

___________________________
Coordenador Acadêmico


