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PROGRAMA DE DISCIPLINA

Código:
CIB  FORMTEXT      
Nome da disciplina:
 FORMTEXT Tópicos Especiais em Genética e Biologia Molecular I- - Biologia de Sistemas 
Pré-requisitos:
 FORMTEXT      
Carga horária
Teórica: 30                                  Prática: 0                        Total: 30
Créditos:
Teórica: 2                                    Prática: 0                        Total: 2
Professor:
Diego Bonatto
Assinatura:

Ementa:
 FORMTEXT Fornecer elementos teórico-práticos fundamentais sobre a aplicação de ferramentas de Biologia de Sistemas na análise de redes de interações protéicas em diferentes modelos biológicos; desenvolver a habilidade específica para a análise de possíveis interações bioquímicas associados a mecanismos fisiológicos e fisiopatológicos.  

Objetivos:
Ex:
1)	Discutir 
2)	Buscar o entendimento de
3)	Abordar 
4)	Fornecer subsídios para
5)	Discutir as aplicações
 FORMTEXT  Objetivo geral: fornecer ao aluno de pós-graduação os conhecimentos teóricos e práticos fundamentais para a aplicação de ferramentas de Biologia de Sistemas em diferentes modelos biológicos.

Objetivos Específicos: aplicar ferramentas de construção e análise de redes de interações protéicas disponíveis gratuitamente na Internet; realizar a prospecção de possíveis interações entre proteínas associadas a uma determinada condição fisiológicas utilizando bancos de dados proteômicos e mineração de dados da literatura.  
Metodologia:
 FORMTEXT Serão ofertadas aulas teórico-práticas cujo conteúdo programático será avaliado por meio de atividades programadas..

Avaliação:
 FORMTEXT Será cobrada a presença em no mínimo 75%. Além da freqüência, os participantes terão que desenvolver 2 atividades programadas e só receberão aprovação aqueles que obtiverem um mínimo de 70% de rendimento)

Conteúdo Programático:
listar
 FORMTEXT 
Histórico da Biologia de Sistemas.
Principais ferramentas computacionais associadas a Biologia de Sistemas.
Análise de bancos de dados
Aplicando a Biologia de Sistemas para o estudo de dois modelos biológicos: Saccharomyces cerevisiae e Homo sapiens.
Estudo de caso: associação de proteínas de citoesqueleto com remodelagem de cromatina.
Estudo de caso: associação de proteínas da remodelagem de cromatina com a organogênese.    
Referências Bibliográficas:
Barabási AL. Network medicine--from obesity to the "diseasome". N Engl J Med. 2007 Jul 26;357(4):404-7;
Barabási AL, Oltvai ZN. Network biology: understanding the cell's functional organization. Nat Rev Genet. 2004 Feb;5(2):101-13.
Wagner GP, Pavlicev M, Cheverud JM. The road to modularity. Nat Rev Genet. 2007 Dec;8(12):921-31.
Bonatto D. A systems biology analysis of protein-protein interactions between yeast superoxide dismutases and DNA repair pathways. Free Radic Biol Med. 2007 Aug 15;43(4):557-67.
* Custos reais da disciplina: apresentar, se pertinente, orçamento previsto para o exercício, em folha anexa



