
 
 

Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 
Bioinformática/Bioinformatics 7,5 
Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 
unit and competencies to be developed 
PT 
Objetivos: 
Pretende-se apresentar aos alunos noções básicas de informática na ótica do utilizador, 
potencial programador, e pesquisador nas bases de dados relevantes na Biologia. Será dado 
enfase à consulta das principais bases de dados moleculares e a programas comumente 
usados em filogenia, filogeografia e genética populacional. Procurar-se-á igualmente 
introduzir os estudantes à utilização de sistemas de informação geográfica que assumem de 
forma crescente o papel de quadros de referência nos mais variados domínios da ecologia e 
da biologia da conservação. 
Competências: 
Compreender a importância da Bioinformática na apresentação, compreensão e tratamento 
de dados em Biologia. Saber utilizar os recursos disponíveis nas bases de dados de bibliografia 
e de dados biológicos. Conhecer os principais programas de análise de dados moleculares. 
Saber noções elementares sobre bases de dados. Saber interpretar e lançar dados em 
sistemas de informação geográfica. 
EN 
Objectives: 
Provide students with basic notions of informatics as a software user, potential programer, 
and searcher of the main data bases relevant to Biologists. Emphasis will be given to the 
main molecular data bases and the software more commonly used in Phylogentics, 
Phylogeography and historic demography. Introduce students to geographic information 
systems, which assume increasing importance in various domains of ecology and 
conservation biology. 
Competencies: 
Understand the importance of Bioinformatics in the presentation, understanding and 
treatment of information in Biology. Learn to use available resources in biological and 
bibliographic data bases. Know the main programs of molecular data analysis. Learn basic 
notions about data bases. Learn to interpret and introduce data into Geographic 
Information Systems. 
Conteúdos programáticos / Syllabus 
PT 
1. Introdução à bioinformática 2. Revisão dos programas Office e outros softwares úteis 
para um investigador 3. Bases de dados bibliográficas e sua articulação com processadores 
de texto 4. Outras bases de dados relevantes em Biologia 5. Noções básicas de sistemas de 
informação geográfica 6. Revisão das noções básicas de biologia molecular 7. Análise de 
dados moleculares: alinhamento de sequências e redes de haplótiplos 8. Programas de 
filogenia, filogeografia e genética populacional 
EN 
 1. Introduction to Bioinformatics  2.Review of Office software and other software useful to 
researchers  3. Bibliographic data bases and their articulation with word processors  4. Other 
relevant Data Bases in Biology  5. Introduction to geographic information systems  6. Review 



 
 

of molecular biology concepts  7. Molecular data analyses: sequence alignment and 
haplotype networks  8. Phylogenetic, phylogeographic and population genetics software 

 


