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                                                   Ementa 

 
EndNote. Mendeley. R2. StArt 

Objetivo Geral 

         Proporcionar ao pós-graduando o desenvolvimento da habilidade em 
utilizar as ferramentas de bioinformática no intuito de facilitar a interpretação 
dos resultados, análise e escrita da dissertação.  

Metodologia 

 
Aulas teóricas, intercaladas com exercícios práticos. Esta parte abordará os 
fundamentos teóricos do discurso científico, a elaboração do manuscrito, 
incluindo os tipos de artigo, as revistas, as normas das revistas, o sistema de 
avaliação por pares, e ética na ciência em relação à redação de artigos.  
 
A disciplina será ministrada segundo o cronograma de atividades, utilizando os 

seguintes recursos:  
1. Aulas teóricas expositivas (maneira remota); 

  2. Utilização das ferramentas apresentadas; 
  3. Discussão de artigos científicos; 
 4. Apresentação de artigos científicos. 
 
OBS: O link de acesso para a plataforma será disponibilizado por e-mail e pelo 
SIGAA. 

Avaliação 

 
- Participação em aula;  
- Discussão e apresentação de artigos científicos. 
 

Bibliografia Básica 

Serão utilizados os softwares de cada programa. 
  

Bibliografia Complementar 

Serão utilizados os softwares de cada programa. 
 
 



 
 
 

CRONOGRAMA 
 

 

06/07 
2ª F 

Teórica/Prática 
-INTRODUÇÃO À DISCIPLINA – discussão 
do plano de ensino 
- Endnote 

Aroldo/Mônica/Lílian 

07/07 
3ª F 

Teórica/Prática 
- StArt 
 

Aroldo/Mônica/Lílian 

08/07 
4ª F 

Teórica/Prática 
-R2  
 

Aroldo/Mônica/Lílian 

09/07 
5ª F 

Teórica/Prática - Mendeley Aroldo/Mônica/Lílian 

10/07 
6ª F 

Teórica/Prática -SPSS Aroldo/Mônica/Lílian 

13/07 
2ª F 

Teórica/Prática -Apresentação de artigos científicos  Aroldo/Mônica/Lílian 
 

(T) – aula teórica (P) – aula prática; *O cronograma acima pode sofrer alterações ao longo do 
semestre. 

 
 

OBSERVAÇÕES 

O processo avaliativo será: 
1) Discussão e apresentação de artigos científicos. 
2) Participação em aulas remotas. 

 
 

 


