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Plano de Ensino 

DISCIPLINA: Microbiologia e Ecologia    

Curso: Biomedicina 

Período letivo: 2018  Série: 2ª   Obrigatória ( X )   Optativa (      ) 

CH Teórica: 60h CH Prática: 20h CH Total: 80 horas 

Obs:     

 

I - Objetivos 

 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. 
Aprender a correlacionar e interpretar casos clínicos com os diferentes microrganismos 
e suas características fenotípicas, metabólicas e de virulência. 
  
Planejar e realizar coletas e cultivos, além de avaliar os meios de cultura, assim como 
interpretar os testes de sensibilidade aos agentes antimicrobianos. 
 
Distinguir estruturas celulares; diferenciar os tipos de micro-organismos bem como as 
patologias causadas por eles; associar práticas microscópicas na identificação de 
células e micro-organismos. Executar esterilização e desinfecção de materiais utilizados 
em laboratório.  
  

II - Ementa 

Características gerais de bactérias e fungos de importância médica: morfologia, 
estrutura, fisiologia nutrição e genética. Conceitos básicos de virologia. Antibiograma: 
conceitos de sensibilidade e resistência de microrganismos aos antibióticos utilizados na 
terapêutica das doenças infecciosas. Caracterização de agentes etiológicos das 
principais doenças infecciosas. Manuseio e processamento adequado de materiais 
clínicos para o diagnóstico microbiológico. Meios de cultura para bacteriologia. 
Semeaduras e cultivos de diferentes agentes etiológicos. Interpretação de resultados. 
Aspectos dos ecossistemas. Nicho ecológico. Dinâmica populacional. Interações 
populacionais: competição, predação, parasitismo e interações positivas. Ecologia de 
comunidades: estrutura, abundância relativa, padrões de riqueza de espécies, efeitos 
da competição, da predação; sucessão ecológica. Temas em ambiente e saúde: 
impactos ambientais, ecotoxicologia, poluição, conservação da biodiversidade. 

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

  Apresentações; Revisão de Microbiologia 

Infecção e doenças infecciosas  
 O papel do laboratório de microbiologia no diagnóstico laboratorial  
Normas de biosegurança no laboratório de microbiologia  
Coleta, transporte, processamento, análise e meios de cultura  
Elaboração de um fluxo de amostras em um laboratório de microbiologia  

1º BM 
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Preparação de meios de cultura  
Microbiota normal: Identificação de cocos Gram-positivos  

Coleta e cultivo de flora bacteriana do trato respiratório superior (Swab)  
Staphylococcus e microrganismos relacionados  
Identificação de Staphylococcus e Streptococcus do trato respiratório 
superior  
 Coleta e cultivo de flora bacteriana do trato gastrointestinal  
Diagnóstico microbiológico das infecções do trato gastrointestinal   
 (Coprocultura) Identificação de enterobacterias, cultivo na série bioquímica  

 Diagnóstico microbiológico de Bacilos Gram-negativos não fermentadores   

2º BM 

  Prova de sensibilidade às drogas antimicrobianas –leitura  
Coleta e cultivo de urina – urocultura  
Diagnóstico microbiológico das infecções do trato urinário (Urocultura)  
Contagem e leitura da urocultura  
 Diagnóstico microbiológico das infecções genitais  
Diagnóstico microbiológico das infecções do trato respiratório e Tuberculose  

3º BM 

Diagnóstico microbiológico das infecções cutâneas e Hanseníase  
 Diagnóstico microbiológico das meningites bacterianas  
Importância médica dos fungos  

 Procedimentos laboratoriais utilizados em micologia clínica   
 Coleta de fungos do ar  

Identificação dos fungos do ar, observação macroscópica e microscópica 
 das estruturas fúngicas  
 Micoses de importância médica e sua terapêutica   

4º BM 

IV - TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED) 

 Trabalho em sala sobre processos de infecções hospitalares 

Relatório de aula pratica    
1º BM 

 Trabalho sobre diagnostico trato intestinal extra classe  

Realatorio de aulas praticas    
2º BM 

 Trabalho sobre antiograma – bacterias gram negativas positivas  

Relatório de aula pratica    
3º BM 

 Trabalho sobre Micoses de importância médica e sua terapêutica      4º BM 

V - Acessibilidade 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 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 discursivas      

2º BM 
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  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    

3º BM 

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

4º BM 

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 

  Atividade praticas ( técnicas  coloração de gram positivos  e negativos )  

    
1º BM 

  Seminarios com temas pré definidos com a finalidade da pratica de pesquisa e 
apresentação de banner no modelo de congresso cientfico 

Ativiadade Pratica – confecção de meios de cultura     

2º BM 

 Seminarios com temas pré definidos com a finalidade da pratica de pesquisa e 
apresentação de banner no modelo de congresso cientfico  
 Atividade pratica – identificaçao de microoganismo    

3º BM 

 Ativiadade pratica – teste de sensibilidade de microorganismo   
Seminarios com temas pré definidos com a finalidade da pratica de pesquisa e 
apresentação de banner no modelo de congresso cientfico    

4º BM 

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 

 Aulas teóricas 

 1.1. As aulas consistirão em exposições dialogadas apresentadas pelos 
professores da disciplina e/ou aplicação de estudos dirigidos. Os recursos 
didáticos a serem utilizados constarão de projetor multimídia (data-show), 
lousa . A metodologia será de exposição dialogada, dinâmica de grupo com 
exercícios propostos e discussão de casos clínicos provenientes do 
Laboratório de Análises Clínicas ou outras fontes. 

 2. Aulas práticas  

2.1.1. Exposição dialogada; 

 2.1.2. Atividades práticas relativas a cada tópico do conteúdo programático 

 2.1.3. Discussão de resultados As aulas práticas serão desenvolvidas com 
exposição dialogada e desenvolvimento de técnicas e recursos que 
permitam ao aluno reconhecer e realizar as principais metodologias 
diagnósticas utilizadas no setor de Bioquímica de um laboratório clínico. 
Serão utilizados como recursos didáticos materiais e equipamentos 
necessários para a realização dos diversos exames laboratoriais de 
Bioquímica disponíveis no laboratório didático da disciplina.     

1º BM 

 Aulas teóricas 

 1.1. As aulas consistirão em exposições dialogadas apresentadas pelos 
professores da disciplina e/ou aplicação de estudos dirigidos. Os recursos 
didáticos a serem utilizados constarão de projetor multimídia (data-show), 

2º BM 
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lousa . A metodologia será de exposição dialogada, dinâmica de grupo com 
exercícios propostos e discussão de casos clínicos provenientes do 
Laboratório de Análises Clínicas ou outras fontes. 

 2. Aulas práticas  

2.1.1. Exposição dialogada; 

 2.1.2. Atividades práticas relativas a cada tópico do conteúdo programático 

 2.1.3. Discussão de resultados As aulas práticas serão desenvolvidas com 
exposição dialogada e desenvolvimento de técnicas e recursos que 
permitam ao aluno reconhecer e realizar as principais metodologias 
diagnósticas utilizadas no setor de Bioquímica de um laboratório clínico. 
Serão utilizados como recursos didáticos materiais e equipamentos 
necessários para a realização dos diversos exames laboratoriais de 
Bioquímica disponíveis no laboratório didático da disciplina.     

Aulas teóricas 

 1.1. As aulas consistirão em exposições dialogadas apresentadas pelos 
professores da disciplina e/ou aplicação de estudos dirigidos. Os recursos 
didáticos a serem utilizados constarão de projetor multimídia (data-show), 
lousa . A metodologia será de exposição dialogada, dinâmica de grupo com 
exercícios propostos e discussão de casos clínicos provenientes do 
Laboratório de Análises Clínicas ou outras fontes. 

 2. Aulas práticas  

2.1.1. Exposição dialogada; 

 2.1.2. Atividades práticas relativas a cada tópico do conteúdo programático 

 2.1.3. Discussão de resultados As aulas práticas serão desenvolvidas com 
exposição dialogada e desenvolvimento de técnicas e recursos que 
permitam ao aluno reconhecer e realizar as principais metodologias 
diagnósticas utilizadas no setor de Bioquímica de um laboratório clínico. 
Serão utilizados como recursos didáticos materiais e equipamentos 
necessários para a realização dos diversos exames laboratoriais de 
Bioquímica disponíveis no laboratório didático da disciplina.      

3º BM 

 Aulas teóricas 

 1.1. As aulas consistirão em exposições dialogadas apresentadas pelos 
professores da disciplina e/ou aplicação de estudos dirigidos. Os recursos 
didáticos a serem utilizados constarão de projetor multimídia (data-show), 
lousa . A metodologia será de exposição dialogada, dinâmica de grupo com 
exercícios propostos e discussão de casos clínicos provenientes do 
Laboratório de Análises Clínicas ou outras fontes. 

 2. Aulas práticas  

4º BM 
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2.1.1. Exposição dialogada; 

 2.1.2. Atividades práticas relativas a cada tópico do conteúdo programático 

 2.1.3. Discussão de resultados As aulas práticas serão desenvolvidas com 
exposição dialogada e desenvolvimento de técnicas e recursos que 
permitam ao aluno reconhecer e realizar as principais metodologias 
diagnósticas utilizadas no setor de Bioquímica de um laboratório clínico. 
Serão utilizados como recursos didáticos materiais e equipamentos 
necessários para a realização dos diversos exames laboratoriais de 
Bioquímica disponíveis no laboratório didático da disciplina.     

VIII - Atividades Avaliativas 

  Avaliação escrita discursiva e objetiva , seguindo o calendário da  instituição  

Avaliação pratica no laboratório  

Traballho relacionados com o conteúdo programático  Avaliação escrita discursiva e 
objetiva , seguindo o calendário da  instituição  

Avaliação pratica no laboratório  

Traballho relacionados com o conteúdo programático      

1º BM 

Avaliação escrita discursiva e objetiva , seguindo o calendário da  instituição  

Avaliação pratica no laboratório  

Traballho relacionados com o conteúdo programático        

2º BM 

  Avaliação escrita discursiva e objetiva , seguindo o calendário da  instituição  

Avaliação pratica no laboratório  

Traballho relacionados com o conteúdo programático      

3º BM 

Avaliação escrita discursiva e objetiva , seguindo o calendário da  instituição  

Avaliação pratica no laboratório  

Traballho relacionados com o conteúdo programático        

4º BM 

IX - Monitoria 

     

X - Grupo de Iniciação Científica 

     

XI - Projetos 

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

XII - Temas Obrigatórios 

Educação Ambiental 
Educação em Direitos Humanos  
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas 
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XV - Professor 

 Prof. Esp. Edi Carlos Iacida      

Docente da disciplina 

 


