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EMENTA 

OBJETIVOS 

 fornecer uma visão geral de diferentes bancos de dados biológicos 

 explorar a estrutura 3D de uma proteína usando PyMOL 

 aplicar ferramentas de bioinformática voltadas à análise de proteínas 

 aplicar a bioinformática estrutural na identificação das conformações mais estáveis 

de uma proteína-alvo 

 identificar motivos e padrões em seqüências proteicas 

 analisar interações proteína-proteína e a susceptibilidade a doenças humanas 

 identificar regiões polimórficas em proteínas de interesse médico e farmacológico 

 “desenhar” peptídeos moduladores da expressão proteica 

 identificar níveis de pressão evolutiva em resíduos localizados nas regiões de hot 

spots 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Conceitos básicos aplicados às macromoléculas e à bioinformática estrutural. 

2) Uso do software de visualização PyMOL. 

3) Uso da bioinformática estrutural na determinação da estrutura 3D de proteínas. 

4) Inferências funcionais baseadas na determinação de motivos proteicos. 

5) Identificação estrutural de polimorfismos genéticos a nível proteico e doenças. 

6) Abordagens da biologia computacional na interação proteína-proteína como diagnóstico 

e tratamento de doenças [1]. 

7) Desenho racional de peptídeos moduladores [2]. 

8) Apresentação de seminário/projeto. 
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