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Horário: Segundas e terças-feiras das 10:00 as 12:00 hs 
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Motivação e descrição da disciplina: 

As interações da matemática e da física com a biologia têm crescido rapidamente nos últimos 

anos. Tanto tópicos tradicionais, como a modelagem de populações e de doenças, como assuntos 

mais novos, como os relacionados à genômica e à neurobiologia, se transformaram em áreas nas 

quais o uso de ferramentas e métodos da matemática e da física passaram a ser de fundamental 

importância para o progresso nas pesquisas. As áreas conhecidas como biomatemática, 

bioinformática , biofísica e física biológica têm sido consideradas pelos comitês avaliadores e 

formuladores das políticas científicas dos países líderes na pesquisa científica como de extrema 

importância para o progresso das ciências biológicas.  

Por causa disso, estudantes de biologia devem ser expostos aos métodos de tratamento 

que a matemática e a física dão aos problemas biológicos desde os primeiros anos da graduação. 

A visão da biologia como sendo uma ciência para a qual a matemática e a física são pouco 

relevantes, muito comum entre estudantes do ensino secundário – e mesmo entre estudantes e 

professores do ensino superior—, está longe de corresponder à realidade atual da biologia e 

presta um grande desserviço às novas gerações de biólogos e ao futuro da biologia.  

O objetivo desta disciplina é oferecer um primeiro contato com os métodos matemáticos 

em biologia para um aluno que está iniciando sua graduação em biologia e que, portanto, possui 

conhecimentos sobre matemática, física e biologia compatíveis com o que é ensinado sobre essas 

matérias no segundo grau. Espera-se que esta disciplina possa motivar o aluno a buscar 

aprofundar seus estudos sobre matemática e física além do que é tradicionalmente ensinado para 

os estudantes de biologia. 

O perfil do estudante deste curso é o do recém-ingresso em um curso de graduação em 

biologia sem qualquer conhecimento ou contato prévio com o cálculo, porém com formação 

básica suficiente para aprendê-lo. A abordagem seguida pela disciplina na sua maior parte, que se 



baseia em modelos de equações de diferenças finitas, não exigirá do aluno o uso das ferramentas 

do cálculo. No entanto, alguns conceitos do cálculo serão apresentados ao longo do curso, através 

de exemplos e problemas. 

O objetivo da disciplina não é fornecer um conhecimento formal e enciclopédico sobre a 

biomatemática, mas apresentar ao estudante alguns modelos matemáticos em biologia e 

aprofundar a sua análise através de exercícios e projetos com o uso do computador. 

O uso do computador como ferramenta para a modelagem de fenômenos naturais é um 

dos principais causadores do rápido crescimento da área de modelagem e simulação 

computacional nas últimas décadas e este curso irá procurar ilustrar isto ao fazer uso do MS 

Excel para demonstrações em sala de aula e exercícios para casa. A opção por um programa 

como o Excel (uma planilha de cálculos) ao invés de um pacote para modelagem (como o 

Mathematica ou o MATLAB) ou de uma linguagem de programação (como Fortran ou C) se 

deve a vários motivos:  

• Uma planilha como o Excel permite que se construa um modelo a partir do zero, com 

total controle sobre todas as variáveis e parâmetros utilizados, oferecendo a 

oportunidade de visualização imediata, através de gráficos, do resultado de mudanças 

nos parâmetros; 

• Em geral, alunos do curso de biologia não cursam disciplinas sobre linguagens de 

programação e possuem pouca ou nenhuma experiência prévia sobre isso. Como a 

curva de aprendizado do Excel é relativamente mais pronunciada do que a de outras 

ferramentas de programação (isto é, o quanto se consegue fazer em função do quanto 

se investe no aprendizado do programa é maior para o Excel do que para outros 

programas), ele pode ser visto como a ferramenta ideal para o tipo de curso proposto; 

• Praticamente todos os computadores disponíveis aos alunos, tanto na universidade 

como em suas casas, possuem alguma versão do MS Office – portanto do MS Excel – 

instalada, de maneira que ele é um programa muito mais acessível do que pacotes 

como o Mathematica, MATLAB, Maple etc. 

Este curso pretende fazer com que o aluno “coloque a mão na massa”, construindo e 

analisando modelos matemáticos com o uso do Excel. Isto será feito assim tendo por base a 

suposição de que um aluno de biologia facilmente se entediaria ao ter de assistir aulas contendo 

demonstrações de teoremas sem muita conexão aparente com a área de pesquisa de sua escolha. 

Tal fato tem sido, em muitos casos, a principal causa do desinteresse dos alunos de biologia pela 

matemática e pela física. No entanto, ao ver que ele pode implementar, por conta própria, alguns 

modelos matemáticos no computador e obter deles respostas que o ajudem a entender melhor 

certos processos relacionados a fenômenos biológicos, o aluno pode “adquirir gosto” ou passar a 



dar valor para a modelagem e a simulação, mudando completamente sua atitude em relação à 

matemática e à física. A partir daí alguns alunos – espera-se – poderão até se interessar em cursar 

disciplinas mais avançadas de matemática e física, algumas delas até contendo as tão odiadas 

demonstrações de teoremas, para adquirir uma melhor formação nessas áreas e vir a fazer 

pesquisa séria em biomatemática ou biofísica. 

  Para que de fato o aluno tenha que por a mão na massa, ao longo da disciplina serão 

passados projetos de computador para casa, que poderão ser feitos individualmente ou em grupo 

(de no máximo dois!). Esses projetos serão corrigidos e receberão notas cuja média entrará na 

composição da nota final de cada aluno. Os projetos terão datas específicas para ser entregues, de 

maneira que um projeto entregue em data posterior à data marcada receberá nota zero. 

 

Critério de Avaliação: 

A avaliação do aluno será feita com base em três tipos de provas: (1) um trabalho de pesquisa 

sobre tema de escolha do aluno (uma lista com sugestões será entregue pelo professor) e que 

envolva aplicações da matemática e/ou da física em biologia (20% da nota final); (2) uma prova 

oral consistindo de exercícios a serem resolvidos em sala de aula ao longo de todo o semestre 

(40% da nota final); e (3) dois projetos computacionais feitos fora do horário de aulas, em casa ou 

na universidade (40% da nota final). 

O trabalho de pesquisa deverá ser feito individualmente e deverá ser entregue no final do 

curso. Os projetos computacionais poderão ser feitos em grupos de no máximo duas pessoas (eles 

também poderão ser feitos individualmente, caso o aluno assim o deseje). Eles serão entregues 

aos alunos ao longo do semestre e terão datas de devolução pré-fixadas que serão avisadas por 

ocasião das entregas aos alunos. Já os exercícios da prova oral serão feitos por todos os alunos 

que se encontrarem na sala nos momentos das suas aplicações. A sistemática de aplicação desses 

exercícios orais será a seguinte: em um dado momento de uma aula o professor proporá um certo 

problema à classe. Ele indicará um aluno ou aluna para ir à frente da sala resolver o problema, 

escrevendo no quadro-negro ou utilizando o computador, e esse aluno ou aluna irá interagir com 

os demais alunos buscando sugestões sobre como resolver o problema. O professor não interagirá 

com os alunos durante esse processo; ele apenas observará o que estiver sendo feito. O objetivo 

disso é estimular a discussão do problema em grupo, levando os alunos a conversar entre si para 

chegar à melhor solução para o problema. O aluno ou aluna que estiver à frente da sala, além de 

participar da discussão com o grupo, terá o papel de implementar no quadro-negro ou no 

computador as sugestões propostas pelos alunos. Ao final de um tempo determinado pelo 

professor, o aluno ou aluna que estiver à frente da sala deverá apresentar, explicando cada 

passagem feita, a solução para o problema obtida depois de sua interação com a turma. O 



professor irá então dizer se a resposta está certa ou errada e dará uma nota para todos os alunos 

presentes (incluindo o aluno ou aluna selecionado) pelo trabalho realizado. Os alunos que 

estiverem ausentes em um dia em que for aplicada uma prova oral receberão nota zero nessa 

prova. 

A nota final do aluno será calculada da seguinte maneira: Sendo P a nota do trabalho de 

pesquisa, O a média das notas dos exercícios orais feitos em sala de aula e C a médias das notas 

dos projetos computacionais, a nota final do aluno será: 

NF = 0,2P + 0,4O + 0,4C.  

Para ser aprovado, o aluno deverá ter a nota final NF maior ou igual a 5 e ter uma freqüência às 

aulas superior ou igual a 70%.  

 

Sobre provas substitutivas e trabalhos extras: 

Espera-se que todos os alunos compareçam às aulas e entreguem seus projetos nas datas 

marcadas. Caso um aluno seja sorteado para resolver um teste num dado dia e ele não estiver em 

sala de aula naquele dia, sua nota no teste será zero. Por favor, não peça ao professor permissão 

para entregar um projeto depois do prazo ou para fazer uma prova substitutiva ou trabalho 

adicional para repor ou melhorar uma nota, exceto em casos de emergência médica ou outras 

razões sérias justificadas por escrito, de preferência com antecedência. Caso uma prova 

substitutiva seja necessária, ela será feita oralmente na sala do professor. 

 

Lei de Murphy: 

Vocês devem conhecer a famosa lei de Murphy: “Se alguma coisa pode dar errado, ela vai”. Por 

exemplo, se você escrever um trabalho no computador e (a) não fizer um back-up em um 

disquete ou outra mídia ou (b) não imprimir pelo menos uma cópia além daquela que você vai 

entregar para o professor, a lei prediz que a cópia que você entregaria ao professor irá se perder 

ou ser destruída de alguma maneira e que toda a informação no disco rígido do seu computador 

será destruída por um vírus. Se você não conhecia a lei de Murphy, agora você a conhece e, 

portanto, não tem desculpa para entregar um projeto depois da data por causa de algum dos 

efeitos preditos por ela. 

 

Recuperação: 

Caso a nota final NF esteja entre 3,0 (inclusive) e 4,9 e o aluno tenha freqüência igual ou superior 

a 70%, ele terá direito a uma segunda avaliação. Esta segunda avaliação será uma prova 

individual, com o uso do computador, na presença do professor (isto é, cada aluno que ficar de 

recuperação fará sua prova separadamente dos demais, na presença do professor). O local e a data 



da segunda avaliação serão informados pelo professor posteriormente. Caso a nota da segunda 

avaliação seja igual ou superior a 5,0 o aluno será considerado aprovado na disciplina.  

 

Tópicos: 

1. Modelagem de dinâmica de populações com equações de diferenças finitas. 

a. Modelo linear; 

b. Modelos não-lineares; 

c. Análise de modelos não-lineares: oscilações, bifurcações e caos; 

d. Modelos lineares para populações estruturadas; 

e. Modelos não-lineares para populações interagentes; 

2. Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral. 

3. Tópicos adicionais sobre modelagem matemática em biologia (caso haja tempo). 

 

Bibliografia: 
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