
  

MINICURSO DE BIOINFORMÁTICA

OBJETIVO:

O objetivo deste minicurso é proporcionar aos participantes uma introdução abrangente à
Bioinformática, incluindo aspectos históricos da área, a carreira de bioinformata e introduções a
temas importantes tais como ômicas, bancos de dados biológicos e biologia sistêmica. Serão
abordados aspectos teóricos desses temas e também aplicações dos mesmos. O minicurso não
deverá ter atividades práticas em suas sessões, porém os ministrantes indicarão os meios para que
elas possam ser desenvolvidas posteriormente.

 
CONTEÚDO:

Durante o minicurso, os alunos serão introduzidos aos conceitos básicos e históricos da
Bioinformática, bancos de dados biológicos e seu funcionamento, genômica, metagenômica,
proteômica e modelagem dinâmica de sistemas biológicos. O minicurso será ministrado por
pesquisadores do Núcleo de Bioinformática e Biologia Computacional (NBBC) do Instituto
Butantan.



Jose Salvatore Leister Patane, Bioinformata contratado do Instituto Butantan.
Pós-Doutorados concluídos na George Washington University (D.C., EUA), no
Laboratório de Bioinformática do Instituto de Química da USP, e no
Laboratório de Ecologia e Evolução do Instituto Butantan. Mestrado e
Doutorado pelo Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de
Biociências da USP, e Graduação pelo mesmo instituto. Tem experiência nas
áreas de Genética, Evolução, e Bioinformática (principalmente Genômica
comparativa, Genética de Populações, Filogenômica, Filogeografia,
Metagenômica, e Evolução Molecular).

Milton Yutaka Nishiyama Junior, Doutor em Bioinformática pela
Universidade de São Paulo e pesquisador Associado do Laboratório de
Toxinologia Aplicada (LETA) e Coordenador do Centro de Bionformática e
Biologia Computacional do Instituto Butantan. Atua nas áreas de
aprendizagem de máquina, redes neurais, big data e descoberta do
conhecimento com ênfase em Sistemas da Informação e Biologia Molecular
envolvendo a predição de alvos moleculares, peptídeos bioativos e descoberta
de novas toxinas, baseado na integração de dados de larga escala de multi-
ômicas de Homo sapiens e organismos não-modelo, como animais
peçonhentos e organismos patogênicos relacionados a saúde pública, para
entendimento dos mecanismos moleculares que governam os sistemas
biológicos.

Marcelo da Silva Reis, Doutor em Ciência da Computação pela Universidade
de São Paulo (2012), pós-graduado em Bioinformática pela Universität zu
Köln (2005) e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade
Estadual de Campinas (2004). Tem experiência na área de Ciência da
Computação, com ênfase em Aprendizado de Máquina, Otimização
Combinatória e Biologia Computacional. Atualmente é Pesquisador do
Laboratório de Ciclo Celular do Instituto Butantan, onde atua principalmente
na modelagem matemática e simulação computacional de sistemas biológicos
(celulares e/ou moleculares).

O minicurso contará com a participação:



O que é Bioinformática? Definição e uma breve história da área
Alguns temas importantes em Bioinformática
Mercado de trabalho de e áreas de atuação
Requisitos da área e formação acadêmica de um bioinformata
Sumário do restante do minicurso
Q&A

Introdução à Bioinformática na biologia molecular
Introdução à Biologia Sistêmica
Bancos e repositórios de dados biológicos
Q&A

Introdução à Genômica aplicada ao estudo filogenético
Estudo de caso: Vigilância genômica de influenza e de SARS-CoV-2
Introdução à Metagenômica
Estudo de caso: Filogenia e biologia comparativa de bactérias
Q&A

Introdução à Proteômica Computacional
Estudo das interações entre proteínas: mapas estáticos
Do mapa estático para o modelo dinâmico: modelagem em sinalização celular
Modelagem dinâmica de outros sistemas biológicos
Q&A

PROGRAMAÇÃO:

1° Dia - Ministrante: Dr. Marcelo Reis (NBBC, Instituto Butantan)

 
2° Dia - Ministrante: Dr. Milton Nishiyama-Jr. (NBBC, Instituto Butantan)

3° Dia - Ministrante: Dr. José Patané (NBBC, Instituto Butantan)

4° Dia - Ministrante: Dr. Marcelo Reis (NBBC, Instituto Butantan)

Atenciosamente,
Comissão Organizadora - III IntegraBiotec.

São José dos Campos, 27 de setembro de 2021.


