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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: Imunoparasitologia Código: BRPH0006

CHA total: 48h

Número de créditos: 3

CHA teórica: 48h CHA prática: 0h

Ementa: A disciplina discutirá aspectos das imunidades natural e adquirida, contemplando seus
mecanismos de reconhecimento de antígenos, de indução e de efetuação das respostas, bem como os
mecanismos imunopatológicos, desencadeados por infecções causadas por diferentes agentes
infecciosos. Serão abordados os aspectos da suscetibilidade e resistência dos hospedeiros às infecções
e da imunoprofilaxia de diversas doenças parasitárias, visando um melhor entendimento sobre os
complexos mecanismos da interação entre os parasitos e seus hospedeiros.
Metodologia: Aulas expositiva-dialogadas. Durante a disciplina serão apresentados e discutidos
pelos alunos e/ou grupos de alunos, artigos científicos selecionados de acordo com o tema da aula.
Serão realizadas também discussões de artigos de revisão como atividade de estudo dirigido sob
orientação de um professor.

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: Identificar os mecanismos imunes que participam da interação parasito-hospedeiro.

Objetivos específicos:

- Identificar os principais componentes da resposta imune natural e específica que participam das
resposta contra microrganismos.
- Estudar os mecanismos imunopatológicos desencadeados pela infecção de microganismos
extracelulares e intracelulares. 
- Conhecer os mecanismos de Imunoprofilaxia contra os diferentes patógenos que causam infecções
no homem.

Bibliografia Básica

Imunologia Celular e Molecular –  8ª  ed. 2012. Abul K. Abbas, et al – Elsevier.
 
Imunobiologia - última edição. Janeway & Travers & Walport & Shlomchik.
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Bibliografia Complementar

Artigos atuais a serem enviados para os alunos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA

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

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Disciplina: Imunoparasitologia Código: BRPH0006

Semestre/Ano: 2022/2

Período da disciplina: 07/11/2022 – 02/12/2022 (segundas, quartas e sextas)

Horário: 14h – 15h40; 16h – 17h40

Professor coordenador: Prof. Dr. Rodrigo Saar Gones (IPTSP/UFG; rodrigosaar@ufg.br)
Professores colaboradores: Profa. Dra. Fátima Ribeiro Dias (IPTSP/UFG; fdias@ufg.br)

Metodologia:
Aulas expositiva-dialogadas. Durante a disciplina serão apresentados e discutidos pelos alunos e/ou grupos de
alunos, artigos científicos selecionados de acordo com o tema da aula. Serão realizadas também discussões de
artigos de revisão como atividade de estudo dirigido sob orientação de um professor.

Avaliação:

A avaliação será baseada na participação/apresentação em discussões de artigos científicos. Será realizada uma
avaliação final, em forma de trabalho em texto sobre os temas da disciplina.

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.

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 Tema da aula – Conteúdo programático Professor
07/11/2022 Apresentação do Curso. Distribuição de artigos científicos. Rodrigo
09/11/2022 Revisão sobre Imunidade Natural contra microrganismos. Fátima

11/11/2022 Seminários de artigos científicos atuais sobre os aspectos da
imunidade natural à protozoários e helmintos. Fátima

14/11/2022 Seminários de artigos científicos atuais sobre os aspectos da
imunidade natural à fungos, bactérias e vírus. Fátima

16/11/2022 Revisão sobre Imunidade adquirida contra microrganismos. Rodrigo
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18/11/2022 Seminários de artigos científicos atuais sobre os aspectos da

imunidade adquirida à protozoários e helmintos. Rodrigo

21/11/2022 Seminários de artigos científicos atuais sobre os aspectos da
imunidade adquirida à fungos, bactérias e vírus. Rodrigo

23/11/2022 Revisão sobre imunoprofilaxia das infecções. Rodrigo
25/11/2022 Seminários de artigos científicos atuais sobre imunoprofilaxia à

protozoários e helmintos.
Fátima

28/11/2022 Seminários de artigos científicos atuais sobre imunoprofilaxia à
fungos, bactérias e vírus (Atividade Extraclasse)

Rodrigo

30/11/2022 Discussão do trabalho (GD) /Avaliação Rodrigo/Fátima
02/12/2022 Discussão final. Entrega de notas. Avaliação da Disciplina. Rodrigo

_________________________________________
Prof. Dr. Rodrigo Saar Gomes

Coordenador da disciplina


