
Tjs =>  Projeto “anotação”de IBI5035/QBQ2507  2018s2 

1. Dados para o projeto 
a. conjunto de sequências de DNA: 10 contigs de tamanhos entre 10 e 30kb 
b. cada aluno terá seu próprio conjunto 
c. disponível em http://www.iq.usp.br/setubal/bmc/2018 

2. Para entregar 
a. um relatório individual em PDF descrevendo sua análise das suas sequências 
b. o nome do PDF contendo o relatório deve ser seu nome e sobrenome concatenados 

i. Exemplo: joaoSetubal.pdf 
ii. esse arquivo deve ser enviado ao professor por email até meia-noite de 

4/10/2018 
3. Itens que o relatório deve conter 

a. A estrutura geral do relatório deve ser aquela de um artigo científico, com as seguintes 
seções 

i. introdução 
ii. materiais e métodos 

iii. resultados 
iv. discussão e conclusão 
v. referências 

b. Na parte de resultados, indicar: 
i. identificação dos prováveis organismos (ou do parente mais próximo que for 

possível inferir) que deram origem às sequências. O relatório deve indicar como 
essa inferência foi obtida e qual a evidência estatística para a inferência 
(coloque seus resultados numa tabela seguindo o modelo abaixo). O relatório 
deve trazer as seguintes informações sobre os organismos (ou organismos 
parentes) identificados: (1) taxonomia completa; (2) se houver genoma 
completo depositado, características gerais desse genoma; (3) características 
fisiológicas e ambientais do organismo correspondente.  

ii. descrição dos genes identificados nas sequências. Coloque seus resultados 
numa tabela seguindo o modelo abaixo. 

c. Na parte de discussão, vc deve apresentar uma hipótese sobre a origem das suas 
sequências: 1) compostagem 2) fezes de macacos bugios 3) água do lago do Zoológico 
(mutuamente exclusivas). Apresente justificativas, com base na sua análise dos contigs, 
na anotação funcional, e no que você puder apurar sobre as características das 3 
possíveis fontes. 

Prazo de entrega do relatório: 4/10/2018 

  



Modelo de tabela com resultado de análise de contigs 

identificador 
de contig 

tamanho 
do contig 
(bp) 

melhor hit 
(organismo) 

e-value do 
alinhamento 

% de 
identidade 
do 
alinhamento 

tamanho do 
alinhamento 
(bp) (% do 
tamanho do 
contig) 

algoritmo 
usado para 
alinhamento 

ctg1 23456 Prevotella 
ruminicola 

e-40 88 11540 (49) blastn 

       
       
       
 

 

 

 

 

 

 

Modelo de tabela com resultado de análise de genes. Deve haver uma tabela por contig. 

id da 
orf 

quadro início fim comprimento 
(bp) 

função 
inferida 

número de acesso da 
sequência de proteína 
usada na inferência 

organismo ao 
qual 
pertence 
essa proteína 

(e-value do 
blastP), (% 
de 
identidade)
, (% 
cobertura 
query), (% 
cobertura 
subject) 

orf1 -3 2796  
 

1624  
 

900 cysteine 
desulfurase  

O34599.2  
 

Bacillus 
subtilis 
subsp. 
subtilis str. 
168 

(3e-61), 
85),(92),(9
9) 

         
         
         
 


