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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DA RELAÇÃO PARASITO-HOSPEDEIRO 

 
PLANO DE ENSINO 

 
Disciplina: Biologia de fungos Código:  

CHA total: 16h 

Número de créditos: 1 

CHA teórica: 16 h CHA prática: - 

Ementa: Linha do tempo sobre o estudo em Micologia. Principais grupos de fungos (Ascomycota, 

Basidiomycota, Chytridiomycotae, Glomeromycota e Mucoromycota) e suas características 

morfológicas, fisiológicas e filogenéticas. Fungos de importância ambiental e médica. Fungos no dia a 

dia: benefícios e malefícios. 

 

Metodologia: Aulas expositivas dialogadas e atividades demonstrativas (práticas) de estruturas 

macro e micro morfológicas de fungos; discussão de temas científicos envolvendo fungos. 

 

Será reprovado, o estudante que não atingir oitenta e cinco por cento (85%) da frequência na 

disciplina ou atividade, sendo registrado no histórico acadêmico sob a designação “RF”. 

 

O rendimento acadêmico será expresso mediante os seguintes conceitos: A (muito bom, aprovado e 

com direito ao crédito); B (Bom, aprovado e com direito ao crédito); C (Regular, aprovado e com 

direito ao crédito); D (Insuficiente, reprovado, sem direito ao crédito), tal como descrito no Art. 35 da 

Resolução CEPEC n. 1492. 

 

Objetivo Geral: Desenvolver o conhecimento teórico sobre as principais características dos fungos.  

Objetivos específicos: Discutir sobre o hábito e formas de dispersão de estruturas fúngica; 

exemplificar e estruturar características morfológica dos fungos; descrever e exemplificar os tipos de 

reprodução de fungos; estruturar uma linha do tempo sobre o conhecimento em Micologia; 

compreender a importância ambiental e médica dos fungos; conhecer e descrever os principais grupos 

de fungos. 

Bibliografia Básica 

 Madigan MT et al. Microbiologia de Brock. 14 ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 1160 p.  

 Tortora GJ et al. Microbiologia. 12 ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 964 p.  

 Esposito & Azevedo. Fungos: uma introdução à biologia, bioquímica e biotecnologia. 2 ed. 

Caxias do Sul: EDUCS, 2010. 638 p.  

 Alexopoulos CJ et al. Introdutory Mycology. New York, 1996. 869p.  

 Webster J & Weber RWS. Introduction to fungi. Cambrige: New York, USA, 2007. 841p. 

 

Bibliografia Complementar 

 Seifert K, Morgan-Jones G, Gams W, Kendrick B.2011. The Genera of Hyphomycetes. CBS 

Biodiversity Series no. 9: 1–997. CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, Utrecht, 

Netherlands 
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INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 
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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

Disciplina: Biologia de fungos Código:  

Semestre/Ano: 2/2022 

Período da disciplina: 15-19/08/2022 

Horário: 15, 16, 17 e 19 de agosto (8-12h) 

Aulas teóricas: (sala será definida e aviso enviado via Sigaa) 

Aulas práticas: demonstrativas, juntamente com as aulas teóricas. 

Professor coordenador: Jadson Diogo Pereira Bezerra (IPTSP/UFG): jadsonbezerra@ufg.br  

Professores colaboradores: - 

Metodologia:  

Estratégias de ensino: A disciplina será composta de aulas expositivas-dialogadas e por discussões de temas 

relacionados com os fungos; também serão realizadas atividades práticas demonstrativas sobre os fungos. 

Recurso de ensino: Sala de aula, datashow, temas científicos para discussão; material (ex. culturas de fungos) para 

atividades práticas demonstrativas. 

Avaliação:  

A avaliação se derá pela participação nas aulas e discussão de temas científicos. 

O rendimento acadêmico será expresso mediante os seguintes conceitos: A (muito bom, aprovado e com direito ao 

crédito); B (Bom, aprovado e com direito ao crédito); C (Regular, aprovado e com direito ao crédito); D 

(Insuficiente, reprovado, sem direito ao crédito), tal como descrito no Art. 35 da Resolução CEPEC n. 1492. 

Frequência: 

Será reprovado, o estudante que não atingir oitenta e cinco por cento (85%) da frequência na disciplina ou 

atividade, sendo registrado no histórico acadêmico sob a designação “RF”. 

Data 

(horário) 

Tema da aula – Conteúdo programático Professor 

15/08 

8-12h 

Introdução à Micologia, importância e citologia fúngica 

Dispersão, hábito e reprodução dos fungos 

Jadson Bezerra 

16/08 

8-12h 

Estratégias econutricionais dos fungos 

Esporos fúngicos: produção e características 

Jadson Bezerra 

17/08 

8-12h 

Como organizar os fungos? 

Fungos patogênicos de plantas e animais 

Jadson Bezerra 

19/08 

8-12h 

Fungos de importância biotecnológica 

Discussão de temas científicos envolvendo fungos 

Jadson Bezerra 

 

 
Prof. Dr. Jadson D. P. Bezerra 

Coordenador da disciplina 

mailto:jadsonbezerra@ufg.br

