
UC recebe Escola de Verão
de Biologia Computacional

Até 12 de Setembro Iniciativa, que vai na 5. a edição, conta com participantes dos Estados Unidos,
Alemanha, França, Brasil, Sérvia, Itália e Polónia. Arranca hoje e prolonga-se durante duas semanas
Diversos investigadores e es-

tudantes de países europeus e

americanos participam na 5. a

edição da Escola de Verão de

Biologia Computacional da

Universidade de Coimbra (UC),

que decorre de hoje até 12 de

Setembro.

O curso «visa introduzir à

Biologia Computacional estu-

dantes e investigadores de ou-

tras áreas da Biologia e de

áreas de Ciências Exactas», sa-

lienta Armindo Salvador, da or-

ganização, citado num comu-
nicado da UC. «Trata- se de

uma área com uma importân-
cia crescente, tanto em inves-

tigação fundamental como em

Biotecnologia e Biomedicina,

mas de difícil acesso por re-

querer tanto uma boa forma-

ção matemática e computa-
cional como um bom conhe-

cimento dos sistemas biológi-

cos», adianta

Organizado pela Rede de

Biologia Computacional do

Instituto de Investigação Inter-

disciplinar da UC, o evento vai

juntar participantes dos Esta-

dos Unidos da América, Ale-

manha, França, Brasil, Sérvia,
Itália e Polónia, «escolhidos en-

tre mais de 100 candidatos e

palestrantes internacionais e

nacionais que são uma refe-
rência na área». «A Escola de

Verão também demonstra a

qualidade do trabalho e do en-
sino em Biologia Computacio-
nal que a UC pode oferecer»,

realça, por seu lado, Rui Tra-

vasso, da organização.
AEscola de Verão de Biologia

Computacional é uma inicia-

tiva interdisciplinar que junta
investigadores de diversas

áreas científicas e Centros de

Investigação da UC com o

apoio do Instituto de Investi-

gação Interdisciplinar e da Fa-

culdade de Ciências e Tecno-

logia.
Para Cláudia Cavadas, vice-

reitora da UC para a investiga-

ção e 3.° ciclo, este curso inter-

nacional «promove a investi-

gação interdisciplinar de qua-
lidade realizada, potência as

parcerias internacionais e pode
vir a resultar em que mais in-

vestigadores e estudantes ve-
nham para a UC ou que se ini-

ciem novos projectos de cola-

boração».
A iniciativa decorre no De-

partamento de Física e está di-

vidida em três partes: os parti-
cipantes de ciências exactas

têm aulas de Biologia, en-

quanto que os participantes de

ciências da saúde têm aulas de

programação. Depois, assistem

a aulas dos vários tópicos de

biologia computacional e, por
fim, são integrados num dos

vários grupos da UC, nos quais
desenvolverão um curto pro-
jecto de investigação.

«A capacidade de trazer es-

tudantes e investigadores de

várias formações e sem expe-
riência prévia na área, ao ponto
de serem capazes de executar

projectos de investigação em
áreas específicas da Biologia
Computacional e conferir uma
visão abrangente da Biologia

Computacional», são duas das

características distintivas que
explicam «o sucesso interna-
cional da Escola de Verão», que
inclui ainda conferências de Al-

fonso Valência, do Instituto Na-

cional de Bioinformática Es-

panhol; de Helen Byrne, do Ins-

tituto de Matemática da Uni-

versidade de Oxford; de Rui Di-

lão, do Instituto Superior Téc-

nico, e de Sérgio Rosa, da Uni-

dade de Pesquisa em Biociên-

cias Moleculares Aplicadas, to-
das abertas ao públicos

Cláudia Cavadas destaca as vantagens deste tipo de iniciativas


