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No dia 04/09/2017 cada grupo entregará um resumo de até 200 palavras (mínimo de 

150 palavras) em português sobre a importância farmacológica da proteína a ser 

estudada. No resumo deve constar a identificação da proteína e os nomes dos 

componentes do grupo. Abaixo temos um modelo do resumo. Vejam que as 200 

palavras do resumo não incluem o título e os nomes dos alunos. Não se colocará 

referências no resumo. O grupo que não entregar até a data indicada terá nota 

zero na atividade. 
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Projetos 

Título:  

Grupo: Estudante 1, Estudante 2. 

 

Resumo (até 200 palavras, mínimo de 150 palavras) 

Texto.... 

Fonte: arial 12 



No dia 09/10/2017 cada grupo entregará uma introdução de até 500 palavras (mínimo 

de 400 palavras) em português sobre a importância farmacológica da proteína. A 

introdução deve ter citações às referências com uma lista de referências a artigos 

científicos. Não teremos uma seção para objetivos. Na introdução devem constar os 

objetivos do trabalho como um parágrafo. A introdução não deve ser uma repetição do 

resumo. A contagem de palavras não inclui as referências. O grupo que não 

entregar até a data indicada terá nota zero na atividade. 
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Projetos 

Título:  

Grupo: Estudante 1, Estudante 2. 

 

Resumo (até 200 palavras, mínimo de 150 palavras) 

Texto.... 

Introdução (até 500 palavras, mínimo de 400 palavras) 

Texto.... 

Referências 

Bossert JM, Ghitza UE, Lu L, Epstein DH, Shaham Y. Neurobiology of relapse to heroin and 

cocaine seeking: an update and clinical implications. Eur J Pharmacol 2005; 526: 36-50. 

 

Fonte: arial 12 



No dia 06/11/2017 cada grupo entregará a seção de materiais e métodos do artigo de 

até 300 palavras (mínimo de 200 palavras) em português sobre o método 

computacional usado, como indicado no modelo abaixo. Na seção de materiais e 

métodos novas referências devem ser adicionadas. O grupo que não entregar até a 

data indicada terá nota zero na atividade. 
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Projetos 

Título:  

Grupo: Estudante 1, Estudante 2. 

 

Resumo (até 200 palavras, mínimo de 150 palavras) 

Texto 

Introdução (até 500 palavras, mínimo de 400 palavras) 

Texto 

Materiais e Métodos (até 300 palavras, mínimo de 200 palavras) 

Texto 

Referências 

Bossert JM, Ghitza UE, Lu L, Epstein DH, Shaham Y. Neurobiology of relapse to heroin and 

cocaine seeking: an update and clinical implications. Eur J Pharmacol 2005; 526: 36-50. 

 

 

Fonte: arial 12 



Até o dia 27/11/2017 cada grupo entregará o artigo completo (projeto). O formato final 

está descrito abaixo. Todas as etapas devem ser entregues na forma impressa em 

mãos. Não serão aceitos arquivos enviados por e-mail. O grupo que não entregar 

até a data indicada terá nota zero na atividade.  

TODOS OS TRABALHOS SERÃO CHECADOS PARA EVITAR PLÁGIOS. 
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Projetos 

Título:  

Grupo: Estudante 1, Estudante 2. 

 

Resumo (até 200 palavras, mínimo de 150 palavras) 

Texto... 

Introdução (até 500 palavras, mínimo de 400 palavras) 

Texto... 

Materiais e Métodos (até 300 palavras, mínimo de 200 palavras) 

Texto... 

Resultados e Discussão (até 300 palavras, mínimo de 200 palavras) 

Texto... 

Conclusão (até 150 palavras, mínimo de 100 palavras) 

Texto... 

Referências 

Bossert JM, Ghitza UE, Lu L, Epstein DH, Shaham Y. Neurobiology of relapse to heroin and 

cocaine seeking: an update and clinical implications. Eur J Pharmacol 2005; 526: 36-50. 
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Biofísica 

Química 

  

 
Biofísica e sua Relação com Outras Disciplinas 

Biofármacos e 

Processos 

Biotecnológicos 

Imunologia 

Parasitologia 

Bioquímica 

estrutural 

Bioquímica 

metabólica 
Biologia celular e 

Genética 

Histologia e 

Embriologia Bioquímica 

Clínica 

Análises 

toxicológicas Física 

Desenvolvimento 

de fármacos 
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