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PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular: Informá�ca para Biotecnologia

Unidade Ofertante: Faculdade de Computação
Código: GBT017 Período/Série: 4 Turma:  

Carga Horária: Natureza:
Teórica: 60 Prá�ca: 0 Total: 60 Obrigatória:(X ) Opta�va: ( )

Professor(A): Dino Rogério Coinete Franklin Ano/Semestre: 2021/1

Observações: A disciplina será ministrada em conformidade com as Resoluções N° 25/2020 e 11/2021 do
CONGRAD.

 

2. EMENTA

Introdução aos algoritmos e linguagem de programação de computadores. Introdução ao Python.

Variáveis. Comandos. Expressões. Funções. Comandos condicionais e de repe�ção. Laços. Iterações.
Funções. Entrada e saída de dados. Estruturas de dados. Modularidade e pacotes.

Exemplos na área de biotecnologia.

3. JUSTIFICATIVA

A computação é uma área muito importante para a biotecnologia pois tem sido uma grande aliada para o
seu desenvolvimento. 
O profissional da Biotecnologia que conhece e domina os conceitos de programação de computadores
tem em sua posse uma poderosa ferramenta que facilita suas a�vidades cien�ficas e ro�neiras. 
Nesse contexto, Python é uma linguagem de programação de fácil domínio que conta com muitos
recursos e flexibilidade.

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:

Ensinar aos alunos da Biotecnologia os conceitos básicos de programação de computadores através da
linguagem de programação Python.

Obje�vos Específicos:

Ensinar os conceitos básicos de programação de computadores ao discente do curso de biotecnologia, de
modo que ele possa fazer da computação uma ferramenta relevante no desenvolvimento de suas
pesquisas ou trabalhos.

Para tanto, nesta disciplina deverá ser u�lizada a linguagem de programação Python por ser uma
linguagem de fácil aprendizagem e muito u�lizada em diversas áreas da biologia, como por exemplo a
bioinformá�ca.

5. PROGRAMA
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Introdução à Informá�ca 
Introdução à programação de computadores e à Linguagem Python; 
Variáveis: Dados, valores, �pos e atribuições; 
Bases da Programação: Comandos, programas, condições, iterações, funções, 
operações e composições, avaliação e expressão;
Comunicação externa: output, input, arquivos; 
Execução de Programas: Interpretador e Compilador; 
Cadeias de caracteres (Strings): Valores e manipulação de strings. 
Ramificação e decisões: Execução Condicional, condição de expressões booleanas, 
operadores lógicos, execução alterna�va e condições aninhadas; 
Coleções: �pos de dados de coleções. Métodos. Operadores: funções em listas e dicionários; 
Estrutura de dados aninhadas: Iden�ficando, copiando e modificando estruturas aninhadas; 
Repe�ções: Os laços for e while. Função Map; 
Exceções: mecanismo geral. Exceções intrínsecas do Python: Criando e definindo exceções. 
Funções: passagem de argumento por nome. Definido valores padrões e função como parâmetro; 
Módulos e pacotes em Python: Usando e construindo módulos. Carga de pacotes; 
Arquivos: Manipulando arquivos nos programas. Lendo e escrevendo dados em arquivos.

6. METODOLOGIA

O curso será organizado em aulas exposi�vas e a�vidades prá�cas de fixação.

Para a avaliação do aprendizado dos alunos, serão organizadas seções onde os discentes deverão
apresentar ao professor e aos demais colegas as estratégias lógicas que u�lizaram para resolver os
problemas  eles apresentados.

Dentro da legislação prevista para as AAREs, as aulas serão organizadas em a�vidades síncronas, sendo
essa 75% do curso a serem ministradas as segundas-feiras das 8:30 às 11:30 hs e a�vidades assíncronas,
25% do curso, que serão disponibilizadas na plataforma MS Teams especificamente para este fim. 
A ferramenta Microso� Teams será u�lizada para as a�vidades síncronas e assíncronas.

Todas as a�vidades síncronas permanecerão gravadas na plataforma MS Teams.

7. AVALIAÇÃO

O aprendizado dos discentes será avaliado através de provas virtuais aplicadas de forma síncrona e
individualizadas via ferramenta Microso� Teams, além de trabalhos prá�cos. 
A nota final da disciplina será composta da seguinte forma:

NF = 0,7*PT + 0,3*AP,

Onde NF é a Nota Final, PT é a média aritmé�ca das notas das provas teóricas que valerão 100 pontos
cada e AP é a média aritmé�ca das notas das a�vidades prá�cas que valerão 100 pontos cada. 
Será aprovado o discente que ob�ver NF igual ou superior a sessenta pontos.

8. BIBLIOGRAFIA

Básica

LUTZ, Mark; ASCHER, David. Aprendendo Python, 2. Bookman, 2007.

MENEZES, Nilo Ney Cou�nho. Introdução a programação com Python. São Paulo: Novatec, 2010.

MARIANO, Diego et al. Introdução a Programação para Bioinformá�ca com Biopython, CreateSpace
Independent Publishing Pla�orm, 2015.

 - Disponível em h�ps://diegomariano.com/introducao-a-programacao-para-bioinforma�ca-com-
biopython/

Complementar

JOHNSON, J. A.; CAPRON, Harriet L. Introdução à informá�ca. Pearson, 2009.

Grupy-Sanca. Apos�la do Curso Introdutório de Python. Grupo de Usuários Python em São Carlos, 2020.

MATTHES, Eric. Curso Intensivo de Python. Novatec, 2015.



12/11/21, 10:29 SEI/UFU - 3171071 - Plano de Ensino

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3564798&infra_siste… 3/3

DOWNEY,Allen et al. Aprenda Computação com Python 3. GNU Free Documenta�on License, 2009.

SCHUERER, Katja et al. Introduc�on to Programming using Python. Pasteur Ins�tute, 2008.

9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______

Coordenação do Curso de Graduação: _________________________

 

Documento assinado eletronicamente por Dino Rogério Coinete Franklin, Professor(a) do
Magistério Superior, em 12/11/2021, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3171071 e
o código CRC 6B66B04B.

Referência: Processo nº 23117.071208/2021-34 SEI nº 3171071
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