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Plano de Ensino 

DISCIPLINA:  Virologia   

Curso: Biomedicina 

Período letivo: 2018  Série: 4ª   Obrigatória (   )   Optativa (  X  ) 

CH Teórica: 20h CH Prática: 20h CH Total: 40 horas 

Obs:     

 

I - Objetivos 

 Fornecer aos discentes do curso de biomedicina os conhecimentos teóricos sobre as 
propriedades gerais dos vírus, como estrutura da capsulas virais, mecanismo de 
replicação, transmissão, epidemiologia, patogênese bem como os principais métodos de 
diagnóstico em virologia, tratamento e prevenção.  

II - Ementa 

 Virologia como Ciência. Conceitos e características gerais dos vírus. Fundamentos 
sobre a estrutura gênica dos Vírus. Interação vírus-célula. Vírus como vetores de genes. 
Principais vírus de interesse social. Patogênese, controle e tratamento de doenças 
causadas por vírus. Principais aspectos da resposta imune contra os vírus. Vírus e 
terapia gênica. Vírus oncogênicos. Biologia do HIV. Diagnóstico laboratorial das 
infecções virais.  

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

1. Introdução a Virologia 
1.1. Origem 
1.2. História 
1.3. Evolução 

2. Viroses de importância médica 
3. Características gerais dos vírus 

3.1. Espectro de hospedeiros 
3.2. Tamanho dos vírus 

   

1º BM 

4. Estrutura viral 
4.1. Morfologia geral 
4.2. Características genéticas 
4.3. Capsídeo e envelope viral 

5. Taxomonia dos vírus 
6. Multiplicação viral 

6.1. Multiplicação de bacteriófagos 
6.2. Multiplicação de vírus animais 

   

2º BM 

7. Vírus e câncer 
7.1. Transformação de células normais em tumorais 
7.2. Vírus de DNA oncogênicos 
7.3. Vírus de RNA oncogênicos 

8. Infecções virais latentes 
9. Infecções virais persistentes 

3º BM 
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10. Prions 
   
11. Vírus de plantas 
12. Isolamento, cultivo e identificação de vírus 

12.1. Cultivo de bacteriófagos 
12.2. Cultivo de vírus animais 
12.3. Identificação viral 

 

4º BM 

IV - Tempo de Estudo Discente (TED) 

Leitura de textos complementares sobre a descoberta dos primeiros vírus (humanos e 
plantas) e sua patogenia – CH 2h  

1º BM 

Leitura de textos de revisão sobre mecanismos de duplicação de DNA e função da 
molécula de RNA – CH 2h    

2º BM 

Leitura de textos complementares sobre características básicas de tumores – CH 2h    3º BM 

Leitura de textos complementares sobre o uso de vírus em engenharia genética – CH 2h   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 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 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 

 Pesquisa sobre o impacto das infecções virais na saúde pública, agricultura e meio 
ambiente.     

1º BM 

 Leitura complementar sobre a frequência de mutações virais e seu impacto sobre a 
produção de vacinas.     

2º BM 

 Pesquisa sobre a incidência de canceres causados por vírus.     3º BM 

 Estudo sobre o uso dos vírus na biologia molecular e produção de vacinas. 4º BM 

VII - Procedimentos 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 
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 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 - Atividades 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 biomédico.       

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 biologia molecular.       

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 - 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 

XIII - Bibliografia Básica 

 KORSMAN, S. N. J.; VAN ZYL, G. U.; NUTT, L.; ANDERSSON, M. I.; PREISER, W. Virologia. 
São Paulo: Elsevier. 2014. 

DE O. SANTOS, N. S.; ROMANOS, M. T. V.; WIGG, M. D. Virologia humana (3a. ed.).   

Grupo Gen - Guanabara Koogan, 2015.  ISBN 9788527727365. Disponível em: < 

https://books.google.com.br/books?id=96i3AQAACAAJ >. 

 

COLLIER, L. VIROLOGIA HUMANA.   McGraw-Hill Interamericana de España S.L., 2008.  
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ISBN 9789701065457. Disponível em: < 

https://books.google.com.br/books?id=FeVjQwAACAAJ >. 

   

XIV - Bibliografia Complementar 

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L.; CASALI, A. K. Microbiologia. 12ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2016. 

ROMANOS, M. T. V.; SANTOS, N. S. O.; WIGG, M. D. Introdução à virologia humana. 2. ed. 
Guanabara-Koogan, Rio de Janeiro. 2008. 

ALBERTS, B.; JOHNSON, A; BRAY, D.; et al. Biologia Molecular da Celular. 5. ed. Artmed, 
2010.  

WATSON, J. D.  et al. Biologia Molecular do Gene - 7ed. Artmed Editora, 2015.  ISBN 

9788582712092 

     

XV - Professor 

       

Docente da disciplina 

 


