
Nome da Disciplina: Mecanismos de patogenicidade em fungos patogênicos 
 
Responsável: Rosana Puccia 
e-mail: ropuccia@gmail.com 
 

Orientador do Programa de Pós-
Graduação em Microbiologia e 
Imunologia (DMIP) 

Co-responsável: 
e-mail:  

 

Periodicidade: a cada dois anos Semestre: segundo em 2021 (1 de 
setembro a 6 de outubro, quartas 14 -
18h) 

Carga horária total: 60 horas (24h síncronas e 46h de preparo) – 6 aulas de 4 h/cada 
 
N0 de créditos:  04 (quatro) 
 

 

Objetivos: Análise de trabalhos científicos recentes dedicados ao estudo de mecanismos 
de patogenicidade em fungos patogênicos. 
  
Ementa: Conhecer mecanismos de patogenicidade em fungos patogênicos através da 
análise de trabalhos científicos recentes. 
 
Conteúdo Programático: Serão discutidos dois trabalhos recentes por aula que estudam 
mecanismos de patogenicidade em fungos patogênicos. Haverá uma aula inaugural 
preparatória do professor e cada aluno fará um seminário durante o curso. Cada aula será 
dedicada a um tema: parede celular, biofilme, vesículas extracelulares, evasão do sistema 
imune e cápsula.  
  
Metodologia de Ensino Utilizada: Discussão orientada de trabalhos científicos e 
seminários dos alunos.  
 
Público alvo: alunos de pós-graduação matriculados no Programa de Microbiologia e 
Imunologia ou em outros Programas. Mínimo e 4 alunos e máximo de 10 vagas, para as 
quais alunos do Programa serão privilegiados. 
 
Avaliação: participação em aula e seminários.  
 
Bibliografia: revisões e trabalhos recentes. 
.  
Docentes colaboradores: a ser decidido 
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Nome da Disciplina: Zoonoses Virais Emergentes 
Responsável: Prof. Dr. Luiz Mario Ramos 
Janini 

 

Professor Associado do DMIP e 
Orientador do PPP em Microbiologia 
e Imunologia  

Co-responsáveis: 
Prof. Dr. Iart Luca Shytaj  
Prof. Dra. Juliana T. Maricato  
Prof. Dra. Carla T. Braconi 

 
Prof. Visitante – Infectologia (Medicina) 
Prof. Visitante – Microbiologia (DMIP) 
Prof. Adjunta – Microbiologia (DMIP) 

Período: 03 de Setembro a 20 de 
Dezembro de 2021 – 14-18h 

Semestre: 2o (segundo) 

Carga horária total: 120 horas (60 horas síncronas ou presenciais e 60 
horas assíncronas) 
N0 de créditos: 8 (oito)  

Objetivo: O curso oferecerá uma visão geral das zoonoses virais emergentes, 
combinando elementos de Virologia básica, Virologia Clínica, Epidemiologia e 
aspectos da resposta imunológica anti-viral e vacinal. Será dada enfâse aos 
patógenos virais pandêmcios ou de potencial pandêmico (ex.: SARS-CoV-2, 
Influenza, Ebola), assim como a patógenos endêmicos no Brasil (ex.: Zika, 
Dengue, Chikungunya). O curso também fornecerá elementos para compreender 
as estratégias terapêuticas e vacinais atuais utilizadas no controle das zoonoses 
virais a serem abordadas.  
Ementa: Os temas tratados no curso serão referentes às zoonoses virais 
emergentes pandêmicas ou com potencial pandêmico. 
 
Conteúdo Programático:  
Cada tópico descrito a seguir será abordado por meio de uma aula teórica 
contendo a visão geral sobre o tema, seguida da discussão de artigos científicos de 
alto nível, atuais e relevantes, pertinentes a cada tema e selecionados pelos 
docentes. 
1. Apresentação do curso. (Todos) 
2. A ameaça contínua de infecções virais zoonóticas emergentes: os vírus 

e suas interações com os hospedeiros. (Prof. Mario Janini) 
3.  Vírus Influenza: A espada de Damocles 
3.1. Repetindo através dos séculos: shift e drift antigênicos. (Prof. Mario Janini)  
3.2. É possível uma vacina contra a pan-influenza? (Prof. Luca)  
4.   Arbovírus, um problema de saúde recorrente no Brasil: 
4.1. Febre Amarela e Vírus do Nilo Ocidental (Prof. Carla e Prof. Juliana)  
4.2. Zika Vírus, Dengue Vírus e outros Flavivirus (Prof. Juliana e Prof. Carla) 
4.3. Vírus Chikungunya (Prof. Juliana e Prof. Carla) 
4.4. Outros Togavírus (Mayaro) (Prof. Juliana e Prof. Carla) 
5. Vírus hemorrágicos 
5.1. Ebola e Marburg (Prof. Carla) 
5.2. Febre hemorrágica além do ebola: a ordem Bunyavirales (Prof. Luca) 
5.3. Hantavírus, Arenavírus e vírus da febre hemorrágica da Crimeia-Congo (Prof. 
Juliana)  
5.4. Bunyavirus não-hemorrágico: o vírus da febre de Rift Valley (Prof. Luca) 
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6. O problema dos morcegos: Coronavírus e a pandemia do século 
6.1. O prelúdio: SARS-CoV e MERS-CoV (Prof. Mario)  
6.2 SARS-CoV-2 (Prof. Mario) 
6.3. O que de fato causa a COVID-19 e como podemos tratá-la? (Prof. Luca) 
6.4. Podemos obter imunidade longeva aos Coronavírus? O que aprendemos com 
os vírus do resfriado comum e vacinas anti-SARS-CoV-2... (Prof. Luca, Prof. E 
Prof. Juliana). 
7. Paramixovírus causadores de encefalites emergindo de morcegos:  Vírus Nipah, 
Hendra Vírus. (Prof. Mario). 
 
8. Outros Paramixovírus causadores de zoonoses respiratórias: 
8.1. Vírus do sarampo, vírus da caxumba (Prof. Carla) 
8.2. Vírus da Parainfluenza humana e Paramixovírus emergentes (Prof. Luca) 
9. Uma zoonose contínua: vírus da imunodeficiência símia (SIV) e humana 
(HIV) 
9.1. A origem do HIV-1 e HIV-2 (Prof. Luca) 
9.2. Terapia antirretroviral combinada: um modelo para o desenvolvimento de 
drogas antivirais (Prof. Luca) 
9.3. O mais desafiador de todos? 35 anos de estudos em vacinas anti-HIV-1 (Prof. 
Luca) 
 
10. Conclusões (Todos) 
10.1. Erradicação de vírus zoonóticos (e a razão pela qual a varíola dos macacos 
ainda existe). 
10.2. Qual será a próxima pandemia? 

Idiomas: Inglês, Português. 

Metodologia de Ensino Utilizada: O curso incluirá aulas expositivas que servirão 
de base para a compreensão e análise de relevantes e recentes artigos 
previamente escolhidos. Os artigos serão deverão ser lidos por todos os alunos,
apresentados pelo aluno sorteado previamente. Após a apresentação, será 
realizada a discussão sobre o tema que poderá ser feita em inglês ou português. 
Público alvo: alunos de Pós-Graduação matriculados no Programa de Pós-
Graduação em Microbiologia e Imunologia. Serão aceitos alunos de outros 
Programas de Pós-Graduação da UNIFESP ou de outra instituição caso existam 
vagas remanescentes. O número de vagas é 10 (dez). 
Avaliação: participação aulas, discussões e a apresentação de seminários. 

Bibliografia: artigos recentes publicados em revistas indexadas de alto impacto, o 
quais serão selecionados pelos docentes do curso de acordo com o tema. 
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Nome completo 
da disciplina  

IMUNOPATOLOGIA DAS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 

Área de 
concentração 
vinculada à 
disciplina 

Imunologia 

Dia da semana Segunda-feira – 10 aulas 
Data - início 13 de Setembro 
Data - término 29 de Novembro 
Horário - início 14:00h 
Horário - término 18:00h 
Carga horária (1 
crédito = 15 
horas) 

7 créditos (40 horas com professor e 65 horas de preparo) 

Quantidade de 
vagas 

10 vagas 

Ementa  Curso teórico em que serão estudadas as principais infecções virais (Dengue, Zika, Chicungunha
COVID-19, Mars), infecções parasitárias (leishmaniose, malária, doença de Chagas, helmintos, toxoplasmose)
fungicas e vacinas. Nesta disciplina serão enfocados aspectos imunopatológicos de cada infecção pela
apresentação e discussão de artigos selecionados pelos Docentes.   

Bibliografia  Artigos recentes de periódicos com alto nível de impacto, selecionados pelo Docente. 

Critérios de 
Avaliação 

Assiduidade, apresentação e discussão dos artigos. 

Docentes 
envolvidos 
(colocar a 
porcentagem de 
suas 
participações) 

Responsável: José Ronnie Carvalho de Vasconcelos. E-mail: jrcvasconcelos@gmail.com 

Co-responsável: Daniel Araki Ribeiro E-mail: daribeiro@unifesp.br 

Os docentes terão 100% de participação. 
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Título: Sobre os ombros de gigantes: análise de métodos clássicos de bioquímica e 
biologia celular 
Responsável: Renata Rosito Tonelli 
Email: r.tonelli@unifesp.br 
Modalidade de aulas: Leitura de artigos e discussão em grupo 
Duração da aula: 03 horas, 10 aulas 
Créditos: 05 
Carga: 75 horas (30 horas síncronas + 45h assíncronas) 
Periodicidade: Semestral 
Semestre: 1o – Março 
  2º - Agosto 
Vagas: 10 
 
Objetivos da disciplina: apresentar, analisar e discutir os artigos originais que descrevem 
a criação e/ou a aplicação de técnicas clássicas em bioquímica e biologia celular. 
 
Justificativa: estudantes de pós-graduação podem se beneficiar de uma discussão 
aprofundada sobre a origem e as bases fundamentais de técnicas que são parte da rotina 
de um laboratório de pesquisa em bioquímica e biologia celular. Este curso visa, 
sobretudo, analisar em detalhes uma variedade de técnicas e cada etapa dos 
procedimentos que a compõe.  
 
Conteúdo programático: 
 
Aula 1 – (1941) Albert Coons. Propriedades imunológicas de anticorpos conjugados a 
fluoróforos. 
Aula 2 – (1942) Albert Claude. Isolamento de cromatina por centrifugação.Aula 3 – (1955) 
Borje Lindqvist. Propriedades do amido como peneira molecular. 
Aula 4 – 1970) Ulrich Laemmli. Quebra de proteínas estruturais de bacteriófago T4 
analisadas por eletroforese em gel. 
Aula 5 – (1971) Eva Engvall, ELISA 
Aula 6 – (1975) Patrick O’Farrell. Eletroforese bidimensional de proteínas 
Aula 7 – (1976) Marion Bradford. Quantificação de proteínas: princípio da ligação 
proteína-corante. 
Aula 8 – (1977) James Alwine. Um método para detecção de RNA em gel de agarose por 
hibridização com probes de DNA. 
Aula 9 – (1978) Werner Francke. Filamentos intermediários identificados por 
imunofluorescência. 
Aula 10 – (1979) Jamie Renart. Transferência de proteínas de gel para papel e detecção 
com antissoro. 
 
Bibliografia:Os artigos serão fornecidos pelo docente. 



 6

Nome da Disciplina: Princípios e aplicações de proteômica 
 
Responsável: Julia P.C da Cunha 
e-mail: julia.cunha@butantan.gov.br 
 

Orientador do Programa de Pós-
Graduação em Microbiologia e 
Imunologia (DMIP) 

Co-responsável: 
e-mail:  

 

Periodicidade: anual Semestre: segundo em 2021 (13 de 
outubro a 17 de novembro, quartas 9 -
13h 

Carga horária total: 60 horas (24h síncronas e 6h de preparo) – 6 aulas de 4 h/cada 
 
N0 de créditos:  04 (quatro) 
 

 

Objetivos: Introduzir aos alunos conceitos fundamentais em análise proteômica baseada 
em espectrometria de massas (mass spectrometry based proteomics) e suas aplicações. 
Neste curso os alunos aprenderão, de maneira geral, sobre o funcionamento de um 
espectrômetro de massas; como utilizá-lo como ferramenta para análise protéica, 
princípios básicos de interpretação de espectro de massas, sobre análises quantitativas 
além de ter contato com algoritmos de análise proteômica em larga escala. 
  
Ementa: Conhecer os princípios de espectrometria de massas aplicada a proteômica 
através de aulas expositivas, práticas computacionais de análises de dados e discussões de 
trabalhos científicos.  
Conteúdo Programático:  
1. Aula introdutória sobre bioquímica de proteínas e métodos de separação 
cromatográfica. 
2. O espectrômetro de massas – princípios de funcionamento e tipos. 
3. Proteômica: quantitativa (com ou sem marcação), bottom-up and top-down  
proteomics. 
4: Tipos de aplicações em proteômica: análise de complexos protéicos, identificação de 
biomarcadores, identificação de compostos farmacológicos, identificações de PTMs, etc. 
5. Princípios básicos I de interpretação de um espectro de massas e análise de dados 
proteômicos utilizando softwares livres (teórica-pratica):  
6. Princípios básicos II de interpretação de um espectro de massas e análise de dados 
proteômicos utilizando softwares livres (teórica-pratica) 
  
Metodologia de Ensino Utilizada: Discussão orientada de trabalhos científicos e 
seminários dos alunos. O curso incluirá aulas expositivas que servirão de base para a 
compreensão e estudo de textos e artigos científicos previamente escolhidos. Os artigos 
serão deverão ser lidos por todos os alunos, apresentados pelo aluno sorteado 
previamente. Além disso, o curso terá 2 aulas de práticas computacionais para que o 
aluno aprenda a analisar dados proteômicos. 
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Público alvo: alunos de pós-graduação matriculados no Programa de Microbiologia e 
Imunologia ou em outros Programas. Mínimo de 4 alunos e máximo de 12 vagas, para as 
quais alunos do Programa serão privilegiados. 
 
Avaliação: participação em aulas, seminários e entrega de um trabalho.  
 

Bibliografia: Abaixo, alguma bibliografia básica. Serão ainda escolhidos alguns 

artigos mais recentes. 

1. Nelson,D.L. e Cox,M.M. (2002). Lehninger Princípios da Bioquímica.3 ed. São Paulo: 

Sarvier. 975 p; 33cm, 9197. 

2. Westermeier,R. and Naven,T. (2002) Proteomics in Practice. WileyVCH. Liebler,D. 

(2001). Introduction to Proteomics: Tools for the New Biology. Humana Press.  

3. Nesvizhskii,A.I. and Aebersold R. (2005) Interpretation of Shotgun Proteomic Data: 

THE PROTEIN INFERENCE PROBLEM. Molecular & Cellular Proteomics, 410,1419-

1440.  

4. Cantú,M.D., Carrilho,E., Wulff,N.A., e Palma,M.S. (2008). Sequenciamento de 

Peptídeos Usando Espectrometria de Massas: Um Guia Prático. Química Nova 31, 

669675 

5. Mallick,P. e Kuster,B. (2010). Proteomics: a pragmatic perspective. Nat. Biotechnol. 

28, 695709.  

6. Ray, S., Reddy P.J., Jain R., Gollapalli K., Moiyadi A., Srivastava S. (2011) Proteomic 

technologies for the identification of disease biomarkers in serum: advances and 

challenges a head . Proteomics. Jun;11(11):213961  

.  
Docentes colaboradores: a ser decidido 
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Nome da Disciplina: Aspectos celulares e moleculares da transdução de sinal em 
fungos patogênicos  
Responsável: Wagner Luiz Batista 
e-mail: batista@unifesp.br  
 

Orientador do Programa de Pós-
Graduação em Microbiologia e 
Imunologia (DMIP) 

Co-responsável: 
e-mail:  

 

Periodicidade: a cada dois anos Semestre: segundo em 2021  
(15 de outubro a 19 de novembro, sexta-
feira das 14 -18h) 

Carga horária total: 60 h (inclui horas em sala de aula e horas de estudo)  
N0 de créditos:  04 (quatro) 
 

 

Objetivos: O curso tem como objetivo discutir e integrar os conceitos relacionados a 
homeostasia e sinalização celular em fungos patogênicos focando nos eventos de 
estresses (térmico, osmótico, oxidativo entre outros) e de resistência a drogas. 
  
Ementa: Conceitos em sinalização celular, Vias Ras/cAMP e virulência. MAP kinases e 
estresses oxidativos, modificações pós-traducionais e mecanismos de resistências a anti-
fúngicos.  
Conteúdo Programático: Vias de sinalização e virulência em fungos. Sinalização celular 
em resposta a diferentes tipos de estresses. Modificações pós-traducionais de caráter 
redox (Nitração, S-nitrosilação e oxidação). Diferenciação celular em colônias de 
leveduras. MAP Kinases moduladas por estresses em fungos. Mecanismos reguladores 
de resistência a drogas antifúngicas. 
  
Metodologia de Ensino Utilizada: Discussão orientada de trabalhos científicos, aula 
expositiva e seminários.  
Público alvo: Alunos de pós-graduação matriculados no programa de Microbiologia e 
Imunologia da UNIFESP. Eventualmente serão aceitos alunos de outros programas da 
UNIFESP ou de outra instituição caso sobrem vagas. 
Avaliação: Participação em aula e seminários. Eventualmente prova.  
 
Bibliografia: Artigos e revisões publicadas. 
.  
Docentes colaboradores: Podem ser convidados professores especialistas para 
ministrar aula específica e participar da discussão de trabalhos relacionados com o tema. 
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Nome da Disciplina: Biologia Celular do Estresse 
Responsável: Prof. Dr. Sergio 
Schenkman 
e-mail: sschenkman@unifesp.br  

Orientador do Programa de Pós-
Graduação em Microbiologia e 
Imunologia (DMIP)  e Biologia 
Estrutural  

Periodicidade: anual Semestre: 20 
Carga horária total:  120horas (inclui horas em sala de aula e horas de estudo) 
N0 de créditos: 8 (oito)  Vagas: 25 (vinte e cinco) 
Objetivos: Entender a nível molecular como ocorre a sinalização e as resposta a 
diferentes tipos de estresse.  
Horário sugerido: Terça-feira 14 - 17h e Quinta-feira 10 – 13h 
Ementa: Discussão sobre processo da biologia celular e mecanismos envolvidos 
nas respostas a estresses em eucariotos.  Estudos de alterações da expressão 
gênica, reparo de danos a quebra de DNA, respostas celulares na síntese de 
proteínas, transcrição e controle do ciclo celular. 
Conteúdo Programático: O conteúdo será sugerido de acordo com os interesses 
dos alunos a partir de uma orientação do professor dentro dos objetivos do curso. 
Será fornecido um programa de aulas teóricas de 45 a 60 minutos. Na semana 
seguinte após a aula teórica, haverá um seminário sobre o tópico da semana 
anterior a ser ministrado por cada aluno do curso. O seminário será baseado em 
artigos científicos e revisões indicadas pelo docente responsável. A seguir o 
programa do curso: 
 
Tópicos específicos a serem discutidos: 
  
1-      Introdução Geral 
2-      Mecanismos gerais de respostas a diferentes estresses. 
3-      Autofagia versus morte celular. 
4-      Estresse osmótico 
5-      O efeito da temperatura e estresses mecanismos e suas respostas celulares 
6-      Estresses nutricional, respostas metabólicas 
7-      Estresses oxidativos, definições e respostas 
8-      Danos e reparo de DNA 
9-      Controle da síntese proteica e proteostase 
10-   Estados patológicos como produtores de estresse 
11-   Câncer 
12-   Hipóxia e isquemia 
13-   Doenças neurodegenerativas 
14-   Obesidade 
15-   Estresse nas infeções 
  
  
Metodologia de Ensino Utilizada: Aulas teóricas, e discussão de trabalhos 
científicos apresentados pelos alunos. 
O curso terá a duração total de 8 horas e será dividido em 4 partes, seguidas de 
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uma breve seção de perguntas aos estudantes. As aulas serão acompanhadas de 
apresentação de slides. 
  
Parte I – Itens 1 a 3 
Intervalo 
Parte II – Itens 4 a 9 
Almoço 
Parte III – Itens 10 a 13 
Intervalo 
Parte IV – Itens 13 a 15 
Discussão final 
 
Público-alvo: Alunos de pós-graduação que tenham uma base sólida de biologia 
molecular e celular em nível de pós-graduação.  
Avaliação: A avaliação será escrever um texto sobre o tópico de seminário, ou 
outro a escolher pelos alunos para serem incluídos em um livro didático já em 
preparação. Deverá ser entregue ao final do ano. 
Bibliografia: Artigos e revisões publicadas. Será fornecida uma pequena apostila 
com referencias bibliográficas. Recomenda-se como leitura complementar o livro 
do Albert et al, A Célula. 
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Nome da disciplina: Temas em Biologia Celular na Interação Patógeno-Hospedeiro 

Responsável: Profa. Dra. Erika Suzuki de 
Toledo 

E-mail: erika.suzuki@unifesp.br 

Orientadora do Programa de Pós-
Graduação em Microbiologia e Imunologia 

EPM/Unifesp 

Periodicidade: Bienal Semestre: 2º - Setembro  

Carga horária total: 75 horas (inclui horas em sala de aula virtual e horas de estudo) 

No de créditos: 05  Vagas: 6 (seis) 

Objetivos principais: Discussão atualizada sobre a dinâmica da superfície celular na 
interação entre o hospedeiro e o patógeno (bactérias, vírus e fungos) e os mecanismos 
de sinalização celular decorrente desta interação. Discussão detalhada sobre as 
metodologias utilizadas nestes estudos. 

Ementa: Organização da superfície celular.  Vias de sinalização intracelular. Tipos de 
resposta celular durante a interação patógeno-hospedeiro. Metodologias utilizadas para 
análise das respostas celulares. 

Conteúdo Programático:  

 Conceitos básicos: Composição e estrutura da membrana. Comunicação Celular. 
Sinalização Celular. “Cross-talk” entre vias de sinalização. 

 Função de “lipid/membrane rafts” na infecção.   

 Sinalização celular em células do hospedeiro durante a interação com 
patógenos. 

 Metodologias utilizadas para analisar as respostas celulares durante a interação 
patógeno-hospedeiro. 

 

Metodologia de Ensino Utilizada: Aulas teóricas, seminários e discussões. 

Público alvo: Alunos de pós-graduação da UNIFESP e de outras instituições.  

Avaliação: Apresentação de seminários, participação em aula e prova. 

Bibliografia: Artigos científicos fornecidos no início do curso.  
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Nome da Disciplina: Biologia Celular de Tripanosomatídeos  
Responsável: Prof. Dr. Nilmar Moretti 
e-mail: nilmar.moretti@unifesp.br  
 

Orientador do Programa de Pós-
Graduação em Microbiologia e 
Imunologia (DMIP) 

Co-responsável: Dra. Lia Carolina Medeiros 
e-mail: liacasm@gmail.com  

Orientador do Programa de Pós-
Graduação em Biociências e 
Biotecnologia – ICC/Fiocruz-PR 

Periodicidade: anual Semestre: segundo em 2021  
(13 de agosto a 24 de agosto, todos os 
dias, das 14 -18h) 

Carga horária total: 60 h (inclui horas em sala de aula e horas de estudo)  
N0 de créditos:  04 (quatro) 
 

 

Objetivos: O curso tem como objetivo discutir os principais aspectos da Biologia Celular 
dos Tripanosomatídeos, focado principalmente nas espécies Trypanosoma cruzi, 
Trypanosoma brucei e Leishmania spp. 
  
Ementa: A disciplina irá abordar temas chave da biologia celular de Tripanosomatídeos, 
tendo como foco espécies de importância médica (T. cruzi, T. brucei e Leishmania spp.). 
Serão apresentados conceitos teóricos pelos docentes responsáveis ou convidados em 
forma de aulas expositivas.  
Conteúdo Programático:  
Leishmania: doença, epidemiologia, Tratamento, Vacina, diagnóstico, Ciclo de vida; 
T. cruzi: doença, epidemiologia, Tratamento, Vacina, diagnóstico, Ciclo de vida; 
T. brucei: doença, epidemiologia, Tratamento, Vacina, diagnóstico, Ciclo de vida; 
Formas Evolutivas;  
Núcleo; 
Citoesqueleto/Flagelo; 
Mitocôndria; 
Glicossomos; 
RE; Aparelho de Golgi e Acidocalcissomos; 
Regulação Volume Celular; 
Ciclo Celular; 
Endocitose; Reservossomos; Bolso Flagelar; 
Taxonomia Sistemática  
Metodologia de Ensino Utilizada: Aulas expositivas online.  
Público alvo: Alunos de pós-graduação matriculados no programa de Microbiologia e 
Imunologia da UNIFESP e no programa de Biociências e Biotecnologia. Serão aceitos 
alunos de outros programas da UNIFESP ou de outra instituição caso sobrem vagas. 
Avaliação: A avaliação dos alunos será individual levando em consideração a 
participação e presença dos mesmos e enventualmente entrega de uma avaliação final. 
 
Bibliografia: 

1. Molecular and Cellular Biology of Pathogenic Trypanosomatids. Frontiers in 
Parasitology Book 1. 2016. Marcelo Santos da Silva (Autor), Maria Isabel N. Cano 
(Editor).  

2. Rodrigues JC, Godinho JL, de Souza W. Biology of human pathogenic 
trypanosomatids: epidemiology, lifecycle and ultrastructure. Sub-cellular 
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Biochemistry. 2014; 74:1-42. DOI: 10.1007/978-94-007-7305-9_1.  
3. Atlas didático do ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Dirceu Esdras Teixeira et al., 

2011.  
4. Atlas didático do ciclo de vida da Leishmania. Dirceu Esdras Teixeira et al., 2011.  

.  
Docentes colaboradores: Serão convidados professores especialistas para ministrar 
aula específica e participar da discussão de trabalhos relacionados com o tema. 
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Nome da Disciplina: Tópicos avançados em patogenicidade de Enterobactérias 
 
Responsável:  
 
Profa. Dra. Tânia A Tardelli Gomes do Amaral 
e-mail: tatg.amaral@unifesp.br 

 
Orientadora do Programa de Pós-
Graduação em Microbiologia e 
Imunologia (DMIP) 

Co-responsável: 
 
Prof. Dr. Rodrigo Tavanelli Hernandes 
e-mail: rt.hernandes@unesp.br 

 
Orientador do Programa de Pós-
Graduação em Biologia Geral e Aplicada 
Prof. Adjunto, Departamento de 
Microbiologia e Imunologia, Instituto de 
Biociências - UNESP - Botucatu 

Periodicidade: bienal Semestre: 2º (5/11 a 17/12/2021) 
 2ª. e 6ª.-feiras, 14 h às 18 h 

Carga horária total:  75 horas (incluindo horas em aula e horas de estudo) - 12 aulas. 
 

N0 de créditos:  5 
 

Vagas: 6 

Objetivos:  
Compreender os principais mecanismos de patogenicidade das enterobactérias e discutir 
avanços recentes no conhecimento da patogenicidade desses patógenos, com ênfase em 
Escherichia coli. 

Ementa: 
Será fornecida uma visão geral sobre os mecanismos de patogenicidade das 
enterobactérias e discutidos estudos recentes sobre fatores e mecanismos moleculares 
envolvidos na colonização, evasão do sistema imunológico e danos causados ao 
hospedeiro (aderência, sistemas de secreção, ação de toxinas e antitoxinas, ação de 
serinoproteases e indução da produção e modificação do muco intestinal). Serão ainda 
discutidos o papel de E. coli da microbiota intestinal na saúde e em doenças e a 
emergência de cepas híbridas de E. coli, suas características e implicância clínica. 
 
Conteúdo Programático:  
 
Os tópicos abaixo serão apresentados em aulas teóricas que introduzirão os principais 
conceitos dentro de cada tema, as quais serão ministradas pelos docentes responsáveis 
e por docentes convidados, que atuam em pesquisa na respectiva área. Artigos 
científicos recentes, publicados em revistas de alto impacto, serão selecionados para 
discussão no grupo. Alguns desses artigos serão apresentados pelos alunos sob forma 
de seminários e discutidos com demais alunos. 
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Tópicos: 
 
1. Mecanismos de interação com o hospedeiro (aderência, sistemas de secreção e 
moléculas efetoras que alteram as células e tecidos, indução da produção e modificação 
do muco intestinal). 
2. Mecanismos de ação e diversidade de toxinas. 
3. Sistema Toxinas-antitoxinas 
4. Mecanismos de ação e diversidade de Serino Proteases Autotransportadoras de 
Enterobacteriaceae (SPATEs).  
5. O envolvimento da Escherichia coli da microbiota intestinal na saúde e em doenças 
humanas. 
6. A emergência de cepas híbridas de Escherichia coli, suas características e relevância 
clínica. 
 
Metodologia de Ensino Utilizada:  
Aulas expositivas síncronas, ministradas pelos docentes responsáveis e convidados, 
discussão de artigos selecionados e seminários ministrados pelos alunos. Os docentes 
responsáveis estarão em sala de aula em todo o período. 
Público-alvo:  
Alunos matriculados no Programa de Pós-graduação em Microbiologia e Imunologia, 
EPEM, UNIFESP, e no Programa de Pós-Graduação em Biologia Geral e Aplicada, 
UNESP, Botucatu (6 vagas em cada programa). Alunos de outros programas de pós-
graduação nas áreas de Ciências Biológicas, Farmacêuticas e Médicas da UNIFESP ou 
de outra instituição (havendo disponibilidade de vagas). 
Avaliação: 
Será baseada na apresentação de seminários e participação nas discussões em sala de 
aula. 
Bibliografia:  
Artigos da literatura recente publicados em revistas científicas de alto impacto e 
selecionados pelos docentes responsáveis de acordo com o tema em discussão. 
Docentes colaboradores: 
Dra. Beatriz E C Guth, Orientadora do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia e 
Imunologia. 
Dra. Roxane Piazza, Instituto Butantan 
Dr. Waldir Elias, Instituto Butantan 
Dra. Mônica Vieira, Biomédica, DMIP. 
Dra. Ana Carolina de Mello Santos, Pós-Doutoranda Programa de Pós-graduação em 
Microbiologia e Imunologia. 
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Responsável: Alexandre S. Basso 
e-mail: asbasso@unifesp.br 
 

Orientador do Programa de Pós-
Graduação em Microbiologia e 
Imunologia (DMIP) 

Co-responsável: Ana Flavia Popi 
e-mail: afpopi @unifesp.br 

Orientadora do Programa de Pós-
Graduação em Microbiologia e 
Imunologia (DMIP) 

Periodicidade: anual Semestre: segundo em 2021 (28 de 
setembro a 23 de novembro, terças e 
quintas 09 -18h) 

Carga horária total: 45 horas (24h síncronas e 21h de preparo/estudo)  
 
N0 de créditos:  03 (três) 
 

 

Objetivos: Atualizar o conhecimento científico dos alunos de pós-graduação em 
imunologia, considerando que a formação básica nesta área é muito heterogênea. O aluno 
deverá revisar e entender conceitos fundamentais da resposta imunológica, pelo 
conhecimento de seus componentes e interações moleculares e celulares. O intuito é 
fazer com que o aluno tenha amplo conhecimento do funcionamento do sistema 
imunológico, discutindo sua interação com outros sistemas e seu papel fisiológico e em 
doenças. 
  
Ementa: Resposta Imune Inata; Reconhecimento de antígenos; Desenvolvimento, ativação 
e Regulação dos Linfócitos. 
 
Conteúdo Programático: 1. Visão Geral da Resposta Imune. 
2. Resposta Imune Inata e Inflamação: componentes da resposta imune inata e seu papel. 
3. Propriedades das moléculas de MHC, processamento e apresentação de antígenos. 
4. Desenvolvimento e Maturação de Linfócitos T e B.  
5. Ativação de Linfócitos T. 
6. Ativação de Linfócitos B e produção de anticorpos 
7. Mecanismos Efetores da Resposta Imune 
8. Regulação da Resposta Imune  
  
Metodologia de Ensino Utilizada: Os alunos deverão fazer a leitura dos temas a serem 
discutidos em sala de aula previamente e durante as aulas presenciais cada tema será 
discutido com participação ativa dos alunos. A discussão poderá ser feita por meio de 
perguntas elaboradas pelo professor, textos ou artigos a serem lidos e discutidos em sala, 
ou interpretação de resultados científicos provenientes de artigos relevantes publicados 
no assunto. 
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Público alvo: alunos de pós-graduação matriculados no Programa de Microbiologia e 
Imunologia ou em outros Programas. Máximo de 15 vagas, para as quais alunos do 
Programa de Microbiologia e Imunologia serão privilegiados. 
 
Avaliação: participação nas discussões em cada aula.  
 
Bibliografia: ABBAS, Abul K. Imunologia celular e molecular. Rio de Janeiro GEN 
Guanabara Koogan 2019 e outros artigos científicos. 
.  
Docentes colaboradores: Alexandre C. Keller, Daniela S. Rosa, Ieda Maria Longo Maugeri, 
Valquiria Bueno. 
 
 


