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Plano de Ensino 

Disciplina: MicrobiologiaDisciplina: MicrobiologiaDisciplina: MicrobiologiaDisciplina: Microbiologia e e e e Imunologia  Imunologia  Imunologia  Imunologia     

Curso: Enfermagem  

Período Letivo: 2018 Série: 1ª  Obrigatória (X)   Optativa (   ) 

CH Teórica: 80h CH Prática: h CH Total: 80 horas 

 

I I I I ----        Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:    
 

Gerais:Gerais:Gerais:Gerais:  Promover a formação de um profissional com domínio de conteúdo, coerência, 

ética e espírito crítico; sensibilizando-o quanto à necessidade de aprendizagem contínua, 

aplicável diariamente , tornando-o no instrumento ativo da transformação harmoniosa 

das relações entre a ciência e a sociedade e evidenciando sua competência no exercício da 

atividade profissional.    

 

II II II II ---- Ementa Ementa Ementa Ementa    

Principais tipos celulares e suas características. Estruturas celulares dos microorganismos 
(bactérias, vírus e fungos). Caracterização e classificação de microorganismos. Fisiologia, 
reprodução e crescimento dos microorganismos. Controle de populações bacterianas. 
Desinfecção, assepsia e métodos de esterilização. Virologia e micologia. Introdução à 
Imunologia. Antígeno. Anticorpo. Complemento. Órgãos Linfóides. Resposta Primária e 
Secundária. Imunidade celular e humoral. Imunorreações e hipersensibilidade. 
Hipersensibilidade imediata e tardia. Doenças autoimunes. Imunologia dos transplantes. 
Imunologia dos tumores. Imunossupressão. Imunodeficiências. Etnia, raça e doenças 
autoimunes. Aspectos éticos e de biossegurança. Fatores de risco e direitos humanos. 
Meio ambiente, microbiologia e saneamento. 

III III III III ----    Descrição do Programa: Unidades de EnsinoDescrição do Programa: Unidades de EnsinoDescrição do Programa: Unidades de EnsinoDescrição do Programa: Unidades de Ensino 

Introdução à microbiologia.  

A estrutura e morfologia da célula bacteriana.  

Parede celular. Parede celular de Gram positiva e negativa.  

Método de coloração de Gram. 

Crescimento bacteriano e flora microbiana.  

1º BM 

Metabolismo microbiano.  

Esterilização, desinfecção e assepsia.  

Micologia (fungos)– características, estrutura, reprodução e metabolismo dos 

fungos.  

2º BM 
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Virologia (vírus) – estrutura e reprodução viral e doenças. 

Antibióticos e suas ações 
Mecanismos específicos e inespecíficos  de defesa 

Características da imunidade inata e imunidade adquirida 

Órgãos e compartimentos do sistema imune 

Tipos celulares envolvidos na resposta imune 
 

3º BM 

Imunoglobulinas 

Fisiologia da resposta imune 

Autoimunidade, imunodeficiências primárias e adquiridas 

Princípio de vacinação e soroterapia 

Doenças auto – imunes. 
Esterilização / desinfecção 

4º BM 

IV IV IV IV ----    TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED) 

Elaboração de relatórios das aulas práticas e lista de exercícios sobre 
conteúdo ministrado em aula. Carga horária para a atividade 2 horas. 

1º BM 

Elaboração de relatórios das aulas práticas e lista de exercícios sobre 
conteúdo ministrado em aula. Carga horária para a atividade 2 horas. 

2º BM 

Elaboração de relatórios das aulas práticas, lista de exercícios sobre conteúdo 
ministrado em aula e estudos de casos clínicos. Carga horária para a atividade 2 
horas. Carga horária de estudo 2 horas. 

3º BM 

Elaboração de relatórios das aulas práticas e lista de exercícios sobre 
conteúdo ministrado em aula e estudos de casos clínicos. Carga horária para a 
atividade 2 horas. Carga horária para o estudo 2 horas. 

4º BM 

V V V V ----    Acessibilidade PedagógicaAcessibilidade PedagógicaAcessibilidade PedagógicaAcessibilidade Pedagógica 

Estratégias pré-instrucionais que consiste em preparar e alertar o estudante em relação 
ao que e como vai aprender. Para isso as estratégias utilizadas serão: a clareza na 
apresentação dos objetivos e organização prévia do material estudado.  

1º BM 

Estratégias coinstrucionais que consiste em apoiar os conteúdos curriculares durante o 
processo de ensino ou da leitura do texto de ensino. As estratégias utilizadas serão: 
ilustrações e analogias. 

2º BM 

Estratégias pós-instrucionais que consiste em apresentar depois do conteúdo que se há 
de aprender e permitir ao aluno formar uma visão sintética, integradora e inclusive 
crítica do material. As estratégias utilizadas serão: perguntas intercaladas e pistas 
topográficas e discursivas.  

3º BM 

Elaboração e montagem de contextos relacionados ao assunto das matérias estudadas 4º BM 
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na faculdade. As estratégias utilizadas serão: mapas conceituais e redes semânticas e 
uso de estruturas textuais. 

VI VI VI VI ----    Atividades Práticas de Estudo e PesquisaAtividades Práticas de Estudo e PesquisaAtividades Práticas de Estudo e PesquisaAtividades Práticas de Estudo e Pesquisa    

Criação de grupos de estudos para análise de artigos científicos 1º BM 

Desenvolvimento de atividades práticas no laboratório, com objetivo de 
capacitar os alunos na verificação de células patológicas e normais  

2º BM 

Realização de estudos de casos sobre diversos tipos  doenças imunológicas   3º BM 

Leitura sobre novas tecnologias empregadas no diagnóstico de doenças 
microbiológicas e imunológicas  . Estudos de casos raros e específicos. 

4º BM 

VII VII VII VII ----    Procedimentos de Ensino e AprendizagemProcedimentos de Ensino e AprendizagemProcedimentos de Ensino e AprendizagemProcedimentos de Ensino e Aprendizagem 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as estratégias 
utilizadas serão: a) clareza na apresentação dos objetivos, b) organização prévia do 
material e c) mapas conceituais e redes semânticas. 

1º BM 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as estratégias 
utilizadas serão: a) ilustrações, b) analogias e c) utilização de estruturas textuais. 

2º BM 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as estratégias 
utilizadas serão: a) perguntas intercaladas, b) pistas topográficas e discursivas e c) 
mapas conceituais. 

3º BM 

Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso as estratégias 
utilizadas serão: a) pistas topográficas e discursivas, b) mapas conceituais e redes 
semânticas e c) uso de estruturas textuais. 

4º BM 

VIII VIII VIII VIII ----    Atividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades Avaliativas    

A partir da aula expositiva/dialogada: realiza-se a construção de conceitos partindo de 
exemplos oferecidos e de situações que os acadêmicos experimentam ou conhecem. 

1º BM 

Além das aulas teóricas, desenvolvimento de atividades práticas em laboratório/sala 
de aula, com utilização e manuseio de equipamentos, com o objetivo de introduzir o 
acadêmico ao ambiente próximo da realidade da profissão do enfermeiro . 

2º BM 

Realização de atividades práticas em laboratório/sala de aula, com utilização e 
manuseio de equipamentos, com o objetivo de proporcionar domínio de manuseio de 
instrumentos e interpretação de protocolos relacionados a microbiologia  

3º BM 

Apresentação de “casos clínicos”, onde o acadêmico desenvolverá a capacidade de 
observação e de diagnóstico e apresentará solução para o problema apresentado. 

4º BM 

IX IX IX IX ----    MonitoriaMonitoriaMonitoriaMonitoria    

 

X X X X ----    Grupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação Científica    
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XI XI XI XI ----    ProjetosProjetosProjetosProjetos    

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso. 

Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão Projeto 
de Extensão Fadap/FAP. 

XII XII XII XII ----    Temas ObrigatóriosTemas ObrigatóriosTemas ObrigatóriosTemas Obrigatórios    

Educação Ambiental 

Educação em Direitos Humanos  

Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas 

XIII XIII XIII XIII ----    Bibliografia BásicaBibliografia BásicaBibliografia BásicaBibliografia Básica    

PEAKMAN, M.; VERGANI, D. Imunologia Básica e Clínica.Imunologia Básica e Clínica.Imunologia Básica e Clínica.Imunologia Básica e Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1999. 

TORTORA, G. J. et al.     Microbiologia. Microbiologia. Microbiologia. Microbiologia. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 

TRABULSI, L. R. Microbiologia. Microbiologia. Microbiologia. Microbiologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 3ed., 1998.      

XIV XIV XIV XIV ----    Bibliografia ComplementarBibliografia ComplementarBibliografia ComplementarBibliografia Complementar    

BARBOSA, H. R. Microbiologia Básica. Microbiologia Básica. Microbiologia Básica. Microbiologia Básica. Rio de Janeiro: Atheneu, 1999. 

MURRAY, R. P. et al. Microbiologia médica. Microbiologia médica. Microbiologia médica. Microbiologia médica. Guanabara K. 2000 

PELCZAR, M. J. et al. Microbiologia. Microbiologia. Microbiologia. Microbiologia.  Vol. 1 e 2. São Paulo: Makron Books, 1997.  

SHARON. Imunologia Básica. Imunologia Básica. Imunologia Básica. Imunologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

 

XV XV XV XV ---- Professor Professor Professor Professor    

 

-------------/------------/-------------- 

________________________ 

Esp. Edi Carlos Iacida  

Docente da disciplina 

 

------------/----------/------------ 

____________________ 

Ms Jose Marcos Garcia  

Coordenadora do Curso 

 


