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Objetivo Geral do Curso

O curso tem como objetivo ensinar de forma prática e intuitiva conceitos básicos da
utilização de sequências de DNA, RNA e proteínas no âmbito de estudos de biologia
molecular, genética, genómica, ecologia, biodiversidade e taxonomia.

Os alunos irão aprender a utilizar vários programas de computador, sites da internet e
bases de dados amplamente utilizados na investigação científica, no mundo
empresarial e em entidades prestadoras de serviços e diagnósticos.

O curso terá uma forte componente prática, sendo que as análises são baseadas em
casos de investigação reais. No entanto, serão fornecidos conceitos básicos e
avançados de biologia molecular aplicados a diferentes áreas de estudo.

Público-alvo

Estudantes, licenciados, MSc, PhD, pós-docs, professores ou profissionais de áreas
relevantes relacionadas com a implementação da DQEM ou na gestão sustentável do
meio marinho.
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Objetivos Específicos do Curso

Adquirir  a  capacidade  de  mobilizar  recursos  bioinformáticos  na  resposta  a  
um determinado problema, sendo capaz de escolher, aplicar e avaliar criticamente
as técnicas mais adequadas. 

Melhorar a capacidade de recolha e análise crítica da informação científica 
relacionada com técnicas moleculares.

Aprender a utilizar as principais bases de dados públicas com informação 
resultante de técnicas moleculares. 

Conhecer os principais programas de computador utilizados na organização e 
armazenamento de dados moleculares. 

Adquirir conhecimentos básicos na interpretação e análise dos dados genéticos 
obtidos em espécies marinhas. 

Obter  competências  no  alinhamento  e  anotação  de  sequências  de  DNA,  RNA  
e proteínas. 

Aprender a construir árvores filogenéticas tendo em vista a identificação de 
espécies e a determinação de índices de biodiversidade. 

Integrar os conhecimentos adquiridos numa perspetiva global da gestão 
sustentável dos recursos biológicos marinhos utilizando dados moleculares. 

Compreender os objetivos gerais da Diretiva Quadro Estratégia Marinha e a 
aplicação das técnicas moleculares no âmbito da sua implementação.
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Métodos de Ensino e Atividades de Aprendizagem 

Curso lecionado em formato e-learning. O curso incluirá vários exercícios com tutoria 
(sem aulas virtuais), onde os participantes trabalharão com diferentes programas de 
análise de dados e bases de dados disponíveis na internet de forma gratuita. 

Língua de Trabalho 

O curso será ministrado em português. Os programas e páginas da internet utilizados 
estão em inglês, mas as definições e opções mais relevantes serão traduzidas. 

Componentes de Avaliação 

Exame online com questões de escolha múltipla no final de cada aula. O aluno tem 
acesso ao resultado após terminar cada exame.  

Fórmula de cálculo da classificação final: Somatório das classificações obtidas em 
cada aula, ponderados para uma escala de 0 a 20. 

(caso deseje realizar o curso, contacte fpereirapt@gmail.com)
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AULA 1 - COMO IDENTIFICAR UMA SEQUÊNCIA DE DNA

DESCONHECIDA

Objetivo: Aprender a identificar uma sequência de DNA por comparação com
sequências disponíveis em bases de dados públicas. Utilizar o sítio da Internet
‘Sequence Manipulation Suite’ para obter estatísticas básicas de uma sequência de
DNA. Adquirir noções básicas da utilização do programa Basic Local Alignment Search
Tool (BLAST). Saber interpretar os resultados obtidos com este programa e as possíveis
implicações biológicas.

Tempo previsto de duração da aula: 2 a 3 horas

Língua: A aula é ministrada em português. Os programas e páginas da internet
utilizados estão em inglês, mas as definições e opções mais relevantes serão
traduzidas.

Pré-requisitos académicos: Noções básicas de biologia molecular. 

Pré-requisitos informáticos: Conhecimentos básicos de navegação na internet e
informática na ótica do utilizador. Versões recentes do sistema operativo e navegador
da internet.

Componentes de avaliação: Exame online com questões de escolha múltipla. O aluno
tem acesso ao resultado após terminar cada exame.
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AULA 2 - PESQUISAS NO BLAST UTILIZANDO O GENEIOUS

Objetivo: Nesta aula irá ter aprofundar os conhecimentos sobre o programa BLAST,
aprender como realizar pesquisas BLAST individuais e de grupo com o programa
Geneious e conhecer algumas opções do programa.

Tempo previsto de duração da aula: 1 a 2 horas.

Língua: A aula é ministrada em português. Os programas e páginas da internet
utilizados estão em inglês, mas as definições e opções mais relevantes serão
traduzidas.

Pré-requisitos académicos: Noções básicas de biologia molecular. 

Pré-requisitos informáticos: Conhecimentos básicos de navegação na internet e
informática na óptica do utilizador. Versões recentes do sistema operativo e versão
Pro do Geneious. Veja a informação sobre a utilização do Geneious aqui.

Componentes de avaliação: Exame online com questões de escolha múltipla. O aluno
tem acesso ao resultado após terminar cada exame. 
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AULA 3 - COMO COMPARAR SEQUÊNCIAS?

Objetivo: Aprender a alinhar duas sequências de DNA, RNA ou proteínas. Identificar
regiões conservadas e variáveis no alinhamento. Aprender a traduzir sequências de
RNA para proteína. Ficar familiarizado com o programa T-Coffee e a ferramenta de
tradução do ExPASy. Identificar diferentes tipos de polimorfismo. Saber interpretar os
resultados obtidos com este programa e as possíveis implicações biológicas.

Tempo previsto de duração da aula: 2 a 3 horas

Língua: A aula é ministrada em português. Os programas e páginas da internet
utilizados estão em inglês, mas as definições e opções mais relevantes serão
traduzidas.

Pré-requisitos académicos: Noções básicas de biologia molecular. 

Pré-requisitos informáticos: Conhecimentos básicos de navegação na internet e
informática na ótica do utilizador. Versões recentes do sistema operativo e navegador
da internet.

Componentes de avaliação: Exame online com questões de escolha múltipla. O aluno
tem acesso ao resultado após terminar cada exame. 
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AULA 4 - ALINHAR SEQUÊNCIAS COM O GENEIOUS

Objetivo: Nesta aula terá uma breve introdução aos algoritmos de alinhamento de
sequências, irá desenvolver as capacidades necessárias para alinhar sequências de
DNA e proteínas com o Geneious e aprender a utilizar 'dotplots' para explorar
relações entre sequências. Saber interpretar os resultados obtidos com este 
programa e as possíveis implicações biológicas.

Tempo previsto de duração da aula: 2 a 3 horas.

Língua: A aula é ministrada em português. Os programas e páginas da internet
utilizados estão em inglês, mas as definições e opções mais relevantes serão
traduzidas.

Pré-requisitos académicos: Noções básicas de biologia molecular. 

Pré-requisitos informáticos: Conhecimentos básicos de navegação na internet e
informática na óptica do utilizador. Versões recentes do sistema operativo e 
versão Pro do Geneious. Veja a informação sobre a utilização do Geneious aqui.

Componentes de avaliação: Exame online com questões de escolha múltipla. O 
aluno tem acesso ao resultado após terminar cada exame. 
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AULA 5 - ANÁLISE DE ELETROFEROGRAMAS

Objetivo: Nesta aula irá utilizar sequências Sanger e aprenderá como editar e 
alinhar eletroferogramas A aula abrange o corte de sequências de baixa 
qualidade, a edição de sequências a partir de alinhamentos, a identificação de 
heterozigóticos e de bases incorretas, e a construção de sequências de consenso 
a partir de sequências diretas (forward) e reversas (reverse) do mesmo gene.

Tempo previsto de duração da aula: 1 a 2 horas.

Língua: A aula é ministrada em português. Os programas e páginas da internet
utilizados estão em inglês, mas as definições e opções mais relevantes serão
traduzidas.

Pré-requisitos académicos: Noções básicas de biologia molecular. 

Pré-requisitos informáticos: Conhecimentos básicos de navegação na internet e
informática na óptica do utilizador. Versões recentes do sistema operativo e 
versão Pro do Geneious. Veja a informação sobre a utilização do Geneious 
aqui.

Componentes de avaliação: Exame online com questões de escolha múltipla. O 
aluno tem acesso ao resultado após terminar cada exame. 
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Formadores

Formador Responsável

Filipe Pereira

Licenciado em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP).
Desenvolveu o seu trabalho de doutoramento e pós-doutoramento no Instituto de
Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (IPATIMUP) e no Instituto
Smurfit, Trinity College, Dublin, Irlanda. Desde 2013 é Investigador FCT (Fundação
Para a Ciência e a Tecnologia) no Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
Ambiental (CIIMAR). A sua investigação foca-se no estudo da molécula de DNA com
recurso a métodos computacionais e bioquímicos, abrangendo as áreas da genética,
biologia molecular, ecologia e biotecnologia. Uma descrição detalhada da sua
investigação pode ser encontrada em http://fpereira.portugene.com/.

Desenvolvimento

Filipe Lopes

Licenciado em Biologia (ramo educacional) pela Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto (FCUP). Efetuou o mestrado em educação no Instituto de Educação da
Universidade do Minho sendo a dissertação sobre a utilização dos media no ensino
Das ciências naturais e na abordagem de temáticas ambientais em contexto de sala de
aula. Atualmente é bolseiro de gestão de ciência e tecnologia no ICVS | Escola de
Medicina da Universidade do Minho. Portfolio: filipelopes.weebly.com
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