CIÊNCIAS QUÍMICAS COM
O DR. RODRIGO OCHOA
PONTOS DE DISCUSSÃO
CONHECIMENTO
1. O que é bioquímica?
2. O que é bioinformática?
COMPREENSÃO
3. Você poderia explicar algumas das razões pelas quais as doenças
tropicais negligenciadas não têm tido devida atenção científica, apesar
de seu impacto global?
4. Como as melhorias na tecnologia da computação permitiram avanços
na bioquímica?
APLICAÇÃO
5. Quais elementos da bioquímica você gostaria de pesquisar e por quê?
ANÁLISE
6. Quais são as motivações por trás da pesquisa de Rodrigo e sua decisão
de se envolver no projeto CABANA?
AVALIAÇÃO
7. As principais formas de Rodrigo compartilhar suas descobertas
com outros pesquisadores são por meio da publicação de trabalhos
científicos e da organização de workshops para troca de habilidades e
conhecimentos. Quais são as vantagens e desvantagens de ambos os
métodos de compartilhamento de pesquisa? Qual você acha que é mais
útil para aprender sobre um tópico e por quê?
8. Rodrigo destaca a importância de perseverar diante do fracasso.
Quando foi a última vez que você enfrentou um obstáculo ou
contratempo? Como você lidou com sua frustração? Você precisa se
concentrar em ser mais perseverante no futuro? Se sim, o que você
pode fazer para desenvolver essa qualidade?

ATIVIDADES QUE VOCÊ PODE FAZER
EM CASA OU NA SALA DE AULA
Um aspecto importante do projeto CABANA é treinar a
próxima geração de cientistas. Como você pode inspirar um
aluno mais jovem a explorar uma área da ciência?
Pense em um tópico de ciência que você aprendeu
recentemente. Pode ser algo da biologia ou qualquer outra
área da ciência que você tenha interesse, incluindo a pesquisa
do Rodrigo. Faça um plano de aula destinado a alunos do 7º
ano da sua escola para ensiná-los sobre esse tópico. Você
deve incluir:
• Uma breve introdução com os principais conceitos
• Até três objetivos de aprendizagem que você deseja que os
alunos entendam no final da aula
• Pelo menos duas atividades que ajudarão os alunos a
entenderem os conceitos que você pretende ensinar
• Uma maneira pela qual seus alunos possam dizer o que
aprenderam no final da aula.
Assim como o trabalho de Rodrigo é comparado a encontrar
a ‘chave mestra’ para ‘destrancar’ diferentes proteínas, pense
em como você pode usar analogias, imagens, diagramas e uma
linguagem mais simples para apresentar ideais complexas aos
alunos.

MAIS RECURSOS
• Saiba mais sobre o projeto CABANA do qual Rodrigo fez
parte: www.cabana.online
• Leia sobre ‘O valor dos dados abertos para a ciência latinoamericana’: www.ebi.ac.uk/about/news/feature-story/
opendata-latin-america
• Este vídeo fornece uma introdução útil à estrutura
da proteína e algumas das questões de pesquisa que
Rodrigo está tentando abordar: www.youtube.com/
watch?v=hok2hyED9go
• A sociedade de bioquímica oferece uma variedade de
recursos educacionais: www.biochemistry.org/education/
schools-andfe-colleges/other-resources

