
 

 
 
 
 
1) Nome Disciplina: Lógica e Programação 

2) Coordenador: Fabio Passetti 

3) Professores:  Fabio Passetti (ICC/FIOCRUZ) 

Hellen Geremias dos Santos (ICC/FIOCRUZ) 
 
4) Carga horária: 60 horas 
 
5) Mestrado e Doutorado:  Mestrado e Doutorado 

6) Pré-requisitos:  Sem pré-requisitos 

7) Ementa: Nesta disciplina, o aluno será apresentado aos comandos e aplicativos em GNU/Linux, à lógica de 

programação e à linguagem de programação Perl. Espera-se que o aluno termine a disciplina conseguindo 

resolver problemas de bioinformática de média complexidade usando a linguagem de programação Perl. As 

aulas serão teórico-práticas. 

 

Módulo I: GNU/Linux: 

• Introdução ao GNU/Linux - histórico; estrutura de diretórios; 

• Instalação e configuração da distribuição Ubuntu em máquina virtual; criação de usuários; instalação de 

programas do repositório e a partir de código fonte; 

• Uso de comandos bash no terminal; leitura e manipulação de arquivos; configuração de permissões de 

usuários e grupos; permissões de acesso a arquivos e diretórios; gerenciamento de processos; 

• uso de programas de bioinformática a partir do terminal; 

• acesso à computadores remotos; transferência de dados 

 

Módulo II: Lógica de programação: 

• Introdução a lógica; 

• Algoritmos; 

• Linguagem Natural; 

• Fluxograma e pseudocódigo; 

• Operadores aritméticos; 

• Operadores relacionais; 

• Operadores lógicos; 

• Variáveis e vetores; 

• Estruturas de repetição; 

• Ordenação 



 

 

Módulo III: Programação na linguagem Perl: 

 

• Introdução à linguagem Perl - histórico; 

• Boas práticas de programação; 

• Sintaxe Perl; 

• Trabalhando com variáveis (escalar e vetor); 

• Operadores relacionais, lógicos e aritméticos; 

• Estruturas de escolha (if, else, elsif, unless); 

• Estruturas de laço (while, for e foreach); 

• Reconhecimento de padrões; 

• Manipulação de arquivos; 

• Variáveis especiais 
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9) Natureza:  Prática e Teórica 
 
10) Observações:  9 alunos deverão trazer seus próprios computadores pessoais para as aulas. 
 
11) Período: 22/08/2022 à 02/09/2022 – manhã e tarde (9 às 17h) 
 
12) Número máximo de alunos:  12 vagas. Havendo excesso de inscritos na disciplina, será feito processo 
seletivo. 
 
13) Aceita alunos externos:  Sim. 
 
14) Cronograma: Semana de 22/08 a 26/08: Aulas dos Módulos I e II.  
Semana de 29/08 a 02/09: Aulas dos Módulo III.  
Local: sala de aula do segundo andar da biblioteca do ICC. 

 


