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Plano de Ensino 

Disciplina: Disciplina: Disciplina: Disciplina: Parasitologia e Análise AmbientaisParasitologia e Análise AmbientaisParasitologia e Análise AmbientaisParasitologia e Análise Ambientais    
Curso: Curso: Curso: Curso: EnfermagemEnfermagemEnfermagemEnfermagem    
Período Letivo: 2018Período Letivo: 2018Período Letivo: 2018Período Letivo: 2018    Série: Série: Série: Série: 2222ª ª ª ª     Obrigatória (X)   Optativa (   )Obrigatória (X)   Optativa (   )Obrigatória (X)   Optativa (   )Obrigatória (X)   Optativa (   )    
CH Teórica: 6CH Teórica: 6CH Teórica: 6CH Teórica: 60000    CH Prática: 2CH Prática: 2CH Prática: 2CH Prática: 20000    CH Total: 80CH Total: 80CH Total: 80CH Total: 80    
Obs:Obs:Obs:Obs:    
 

I I I I ----    ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    
Gerais: Gerais: Gerais: Gerais:     
Fornecer ao aluno do curso de enfermagem um conhecimento sobre as diferentes parasitoses 
que acometem o homem, além de apresentar as principais alterações envolvidas nessas 
parasitoses para o organismo humano. 
Específicos: Específicos: Específicos: Específicos:     
Estudar as principais classes de protozoários e helmintos que parasitam o homem.    

II II II II ----    EmentaEmentaEmentaEmenta    

Introdução à parasitologia, conceitos, parasitismo. Relações entre seres vivos. Imunidade ao 
parasitismo. Estudo dos parasitismos. Estudo dos protozoários parasitas responsáveis pelas exo e 
endoparasitoses humanos. Introdução aos estudos dos Helmintos. Introdução ao estudo dos 
Nematelmintos, ressaltando as de maior ocorrência na Região de Tupã. Interdisciplinaridade e 
intersetorialidade nas relações entre Saúde e Ambiente. 

III III III III ---- Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino Descrição do Programa: Unidades de Ensino    
1 b1 b1 b1 bimestreimestreimestreimestre    
- Conceitos básicos de parasitologia; 
- Parasitismo- Relação parasita/hospedeiro; 
 -Protozoários parasitas do homem: 
- Tripanossoma ( T. cruzi ) e a Doença de Chagas; 
- Leishmaníases; 
- Limpeza urbana 

1º BM 

2 bimestre2 bimestre2 bimestre2 bimestre    
- -Sistema de esgoto 
- Malária; os plasmódios e a Malária; 
- Esquistossomose; 
- Toxoplasma; 
- Poluição ambiental 
- Abastecimento de agua 

2º BM 

3 bimestre3 bimestre3 bimestre3 bimestre    
- Giardíase 
- Amebíase 
- Platelmintos parasitas do homem: 
- Schistossoma mansoni; 
- Tênias e teníases ( cisticercose humana); 
-- Ações de enfermagem no saneamento ambiental 

3º BM 

4 bimestre4 bimestre4 bimestre4 bimestre    
- Nematelmintos parasitas do homem: 
- Ascaris lumbricóides; 
- Enterobius vermiculares; 
- Ancilostomídeos; 
- Trichuris trichiura. 
-- Zoonoses 

4º BM 

IIIIVVVV    ----    TTTTeeeemmmmppppoooo    DDDDeeee    EEEEssssttttuuuuddddoooo    DDDDiiiisssscccceeeennnntttteeee    ((((TTTTEEEEDDDD))))        
Duas horas; estratégias pré-instrucionais que consiste em preparar e alertar o 1º BM 
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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. 
Duas horas; estratégias co-instrucionais 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 

Duas horas; 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 

Duas horas; 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 

V V V V ---- Atividades de Nivelamento Atividades de Nivelamento Atividades de Nivelamento Atividades de Nivelamento    
As atividades de nivelamento, podem se apresentar sob forma de cursos de curta 
duração, que servem para recordar alguns conteúdos básicos de português, e ciência 
básica que os alunos deveriam ter conhecimento para ingressar no ensino superior e 
poder acompanhar melhor as matérias do curso que escolheu. 

1º ao 4º BM 

VI VI VI VI ---- Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa    
A prática será  atividades que possam correlacionar parasitologia com a analise 
ambientais, num primeiro momento, com atividades do universo cotidiano do 
acadêmico através de cenários sociais e condições do ambiente . Posteriormente 
aumenta-se a complexidade dos experimentos para a introdução do acadêmico a 
rotina profissional, introdução de vocabulários específicos da área. 

1º ao 4º BM 

Aula dirigida para organização de trabalhos, com reconhecimento de reservatórios 
de possíveis agente etiológico e meios de transmissão de doenças básicas 
parasitológicas. Sistema de manutenção de limpeza urbana; sistema de saneamento 
básico. 

2º BM 

Aula dirigida para organização de trabalhos, e apresentação de relatórios sobre 
estudos de características de reservatórios e hospedeiros defi 

3º BM 

Orientação para leituras de protocolos do ministério da saúde; de textos científicos. 
Desenvolvimentos de seminários contemplando o ciclo de agente etiológico e 
profilaxia de doenças básicas parasitológicas.  

4º BM 

VII VII VII VII ---- Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem Procedimentos de Ensino e Aprendizagem    
- Aulas expositivas e práticas 
- Leitura de artigos relacionados à área 
- Estudo de caso dirigido 
- Seminários 
 A metodologia será desenvolvida através de aulas expositivas teórico-
práticas e práticas discursivas com participação de experiências vivenciadas 
pelos alunos em estudos de casos clínicos, demonstrações e simulações de 
procedimentos técnicos de enfermagem em laboratório. 

1º ao 4º BM 

VIII VIII VIII VIII ----    Atividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades AvaliativasAtividades Avaliativas    
1º BM 
2º BM 
3º BM 

Avaliações regimentais e avaliações parciais de acordo com as necessidades 
para desenvolvimento de conteúdos.  
Serão realizados como forma de avaliação seminários e/ou trabalhos provas 
por bimestre parcial e outra regimental onde a regimental será somada aos 
valores obtendo a média final; trabalhos (peso 2,0) e uma prova regimental 
teórica descritiva (peso 8,0). Na prova substitutiva e no exame o aluno será 

4º BM 
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avaliado por meio de uma prova descritiva teórico (peso 10,0). Oportunizar 
trabalhos (peso 1,0) acrescentados na media. 
 

IX IX IX IX ----    MonitoriaMonitoriaMonitoriaMonitoria    
Não previsto. 

X X X X ----    Grupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação CientíficaGrupo de Iniciação Científica    
Não previsto.    

XI XI XI XI ---- Projetos Projetos Projetos Projetos    
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 Obrigatórios Temas Obrigatórios Temas Obrigatórios Temas Obrigatórios    
Educação Ambiental 
Educação em Direitos Humanos  
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas 

XIXIXIXIIIIIIIII    ----    BibliogrBibliogrBibliogrBibliografia Básicaafia Básicaafia Básicaafia Básica    
BERENGUER, Jaime Gallego; DMITRUK, Hilda Beatriz (trad.) Manual de parasitologia.Manual de parasitologia.Manual de parasitologia.Manual de parasitologia. Chapecó: 
Argos, 2007. 
COURA, José Rodrigues. Síntese das Doenças Infecciosas e ParasitáriasSíntese das Doenças Infecciosas e ParasitáriasSíntese das Doenças Infecciosas e ParasitáriasSíntese das Doenças Infecciosas e Parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008. 
NEVES, David Pereira. ParasiParasiParasiParasitologia humanatologia humanatologia humanatologia humana. 13. ed. Rio de Janeiro: Editora Atheneu, 2016. 
http://link1.fadap.br:8011/AlunoOnline/ 
 

XXXXIVIVIVIV    ----    Bibliografia ComplementarBibliografia ComplementarBibliografia ComplementarBibliografia Complementar    
FERREIRA, Marcelo Urbano. Parasitologia ContemporâneaParasitologia ContemporâneaParasitologia ContemporâneaParasitologia Contemporânea. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2017 
FREITAS, Elisangela Oliveira de. Imunologia, parasitologia e hematologia aplicadas aImunologia, parasitologia e hematologia aplicadas aImunologia, parasitologia e hematologia aplicadas aImunologia, parasitologia e hematologia aplicadas à biotecnologia.  biotecnologia.  biotecnologia.  biotecnologia. 
São Paulo: Érica, 2015.  
PHILIPPI JR, Arlindo. Saneamento, saúde e ambienteSaneamento, saúde e ambienteSaneamento, saúde e ambienteSaneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento 
sustentável. Barueri: Manole, 2005. 
REY, Luís. Bases da parasitologia médica Bases da parasitologia médica Bases da parasitologia médica Bases da parasitologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010 
REY, Luís. ParasitologiaParasitologiaParasitologiaParasitologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 
http://link1.fadap.br:8011/AlunoOnline/ 
 

 

XXXXVVVV    ---- Docente da Disciplina Docente da Disciplina Docente da Disciplina Docente da Disciplina    

Lucilene Rossilho MangeronaLucilene Rossilho MangeronaLucilene Rossilho MangeronaLucilene Rossilho Mangerona    

 


