Projetos de Pesquisa – Bioquímica – 2018/1
Assuntos a serem escolhidos pelos grupos até o dia 19/03/2018:
-Bases bioquímicas da contração muscular
-Bases bioquímicas da transmissão sináptica
-Bioquímica do exercício físico
-Bases bioquímicas da síndrome metabólica
-Prática esportiva para o aumento da longevidade
-Prática esportiva para o combate às doenças neurodegenerativas
O projeto a ser desenvolvido pelo grupo terá um aspecto de revisão de
bibliografia com ênfase na literatura científica disponível sobre o tema do projeto.
O grupo usará as bases de dados PubMed (pubmed.gov) e Web of Science
(http://www-periodicos-capes-govbr.ez94.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pcollection&mn=70&s
mn=79&cid=81&Itemid=&). Podem ser consultados livros e sites, mas o material
apresentado tem que ser majoritariamente obtido de artigos científicos.
A apresentação deve ter os seguintes itens:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Título
Nomes dos componentes do grupo (nome completo)
Introdução Teórica
Resultados Discussão
Conclusão
Referências Bibliográficas (preferencialmente artigos científicos). As
referências devem seguir o estilo Vancouver.
Para artigo científico com até seis autores:
Guedes DP, Paula IG, Guedes JERP, Stanganelli LCR. Prevalência de
sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes: estimativas relacionadas
ao sexo, à idade e à classe socioeconômica. Rev Bra Educ Fís Esporte. 2006;
20(3): 151-63

Para artigo científico com mais de seis autores:
Araújo TL, Lopes MVO, Cavalcante TF, Guedes NG, Moreira RP, Chaves ES, et
al. Análise de indicadores de risco para hipertensão arterial em crianças e
adolescentes. Rev Esc USP. 2008; 42: 120-6.

Cada grupo pode ter até quatro participantes.
Todos os componentes do grupo devem estar presentes no dia da apresentação
do seminário. A não participação de um ou mais membros do grupo na
apresentação significa zero na atividade. A justificativa da falta se dá conforme
a legislação vigente.
Prepare uma apresentação de no mínimo 10 minutos e no máximo 15 minutos.
Façam uma prévia antes da apresentação oficial. O arquivo com a apresentação
deve ser entregue no dia da apresentação.

