
CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES (versão preliminar) 

NOME:Imunologia Médica 

Código: BIQ608 

Carga horária (total, teórica e prática):60 hs 

Créditos: 
Período do curso: 
Pré-requisitos: 
Número de alunos por turma (documento de anuência dos departamentos): 40 

PLANO DE ENSINO 

EMENTA 

Compreensão dos mecanismos básicos do funcionamento do sistema imune, incluindo as 

respostas inata e adquirida. Relacionamento entre os mecanimos imunológicos básicos e os 

processos patológicos envolvidos em doenças humanas. 

OBJETIVOS  

- Desenvolver o raciocínio crítico sobre mecanismos básicos do funcionamento do sistema 

imune; 

- Desenvolver a habilidade de relacionar mecanismos básicos imunológicos a processos 

patológicos envolvidos em doenças humanas. 

CONTEÚDOS 

Introdução à disciplina de Imunologia Médica: conceitos básicos, objetivos 

da disciplina 

Propriedades gerais da resposta imune inata e adquirida 

Células e tecidos do sistema Imune: organização anatômica e funcional 

Receptor antigênico de linfócitos B: imunoglobulinas 

Maturação de linfócitos B e geração da diversidade do repertório imune 

Recptor antigênico de linfócitos T e o Complexo Principal de 

Histocompatibilidade (MHC) 

Processamento e apresentação de antígenos para linfócitos T 

Maturação de linfócitos T no timo 

Imunidade Inata 

Ativação de linfócito B: receptores, moléculas acessórias e citocinas e 
sinalização celular 

Ativação de linfócito T: receptores, moléculas acessórias e citocinas e 
sinalização celular 

Migração celular 

Regulação da resposta imune 

Tolerância Imunológica  

Inflamação 

Mecanismos efetores da resposta humoral: o sistema do complemento 

Mecanismos efetores da resposta celular: linfócitos T citotóxicos, linfócitos T 

helper e macrófagos 

Hipersensibilidade tipo I: reações anafiláticas 

Hipersensibilidades tipo II, III e IV 

Palestras (temas que podem variar - exemplos:) 

O MHC em outros contextos  

Gravidez e Aleitamento: aspectos imunológicos  

Agressões ambientais ao sistema imune 

Memória Imunológica 

Palestras sobre tema Imunologia Clinica – convite de Profs. da Faculdade 



Medicina - UFMG 

Imunologia nos transplantes 

Doenças autoimunes 

Imunodeficiências 

Imunologia de tumores 

Métodos imunológicos utilizados em laboratório 
 

MÉTODO 

Aulas teóricas, seminários, GDs 

Recursos de ensino: quadro branco, datashow, internet, moodle, sites, vídeos. 

AVALIAÇÃO 

Avaliação de desempenho - provas sobre conhecimentos básicos. 

Avaliação formativa - GDs que permitam o desenvolvimento de raciocínio crítico 

relacionando mecanismos básicos a processos patogênicos. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Imunologia Celular e Molecular - Abbas et al. 7ª. edição, 2012 - Elsevier 

Imunobiologia de Janeway -  Janeway et al. 7ª. edição, 2010 - Artmed 

Imunobiologia de Kuby - Kindt et al. 6ª. edição, 2008 - Artmed 

Imunologia Ilustrada - Doan et al. - 1ª. edição, 2008- Artmed 

DEMANDAS 

CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM:- sala de aula; - eventualmente, sala de informática 

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA:- projetor datashow; - computadores 

CORPO DOCENTE: 

Professores atuais da disciplina: 

Ana Maria Caetano de Faria 

Carlos Alberto Pereira Tavares 

Eliane Novato Silva 

Helton Santiago 

Mauro Martins Teixeira 

Sérgio Costa Oliveira 

  

Professores que futuramente estarão ou poderão estar envolvidos com a disciplina: 

Alfredo Miranda de Góes 

Maria de Fátima Martins Horta 

Ricardo Tostes Gazzinelli 

Flávio Almeida Amaral 

João Marques Trindade 



Tomaz Aroldo da Mota Santos 

 

Todos os docentes são pesquisadores, com linhas de pesquisa própria, a maioria 

orientadores da Pós-Graduação.Todos são doutores, com pós-doutorado. Os professores 

Ana Maria Caetano de Faria, Helton Santiago e Mauro Martins Teixeira são também 

médicos. 

ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL:Com a Faculdade de Medicina - 

seminários de professores da Faculdade de Medicina sobre temas em Imunologia Clínica 

POSSIBILIDADE DE OFERTA COMO FORMAÇÃO COMPLEMENTAR PARA OUTROS CURSOS:sim, desde que 

haja vagas e que o aluno atenda os pré-requisitos 

OUTRAS NECESSIDADES OU SUGESTÕES: 

PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO 

Há duplicação em algum período? 

Qual? 

Qual a estratégia proposta? 

PROFESSORES/ALUNOS ENVOLVIDOS NO DETALHAMENTO DESSA ATIVIDADE: Maria de Fátima Martins 

Horta (coordenadora) e Ana Maria Caetano de Faria 

 

Outros professores consultados: 

Eliane Novato Silva 

Mauro Martins Teixeira 

DATA DE ELABORAÇÃO: 14/11/2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 

CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES (versão preliminar) 

NOME: 
Código: 
Carga horária (total, teórica e prática): 

Créditos: 
Período do curso: 
Pré-requisitos: 
Número de alunos por turma (documento de anuência dos departamentos): 

PLANO DE ENSINO 

EMENTA 

Resumo dos conteúdos – de acordo com versão final do projeto enviado à Prograd. 

OBJETIVOS  

Identificação das competências a serem desenvolvidas no conjunto de atividades, portanto, difere do plano de 

aula. Em geral, utiliza-se o verbo no infinitivo para indicar a habilidade desejada. No caso de haver uma 



segunda habilidade no mesmo objetivo, deve ser usado o outro verbo no gerúndio. 

CONTEÚDOS 

Saber sistematizado, hábitos, atitudes, valores e convicções. O conteúdo programático é relevante a partir do 

momento que garante ao educando uma atuação mais eficiente e criativa, constituindo-se em meio e não um 

fim. Esta seleção de conteúdos deve-se basear em: importância científica de cada assunto, articulação com 

programas anteriores, sequencia lógica e racionalização de aprendizagem, sempre articulado ao  Projeto 

Pedagógico do Curso. 

Quais os conteúdos de ensino? Quais os saberes fundamentais?  Saberes da ciência + conteúdos formadores 

de responsabilidade social: solidariedade, respeito, ética, cidadania. 

MÉTODO 

Meios utilizados para facilitar a aprendizagem dos alunos, ou seja, para conduzi-los em direção aos objetivos 

da aula, do conjunto de aulas ou do curso (aula teórica, aula prática, seminário, gd, trabalho de campo, etc.).  

Recursos de ensino: quadro negro/lousa, datashow, transparências, hipertextos, bibliotecas virtuais, internet, 

moodle, sites, teleconferências, vídeos, laboratórios. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem deve ser realizada de forma contínua e sistemática com o 

objetivo de diagnosticar a situação da aprendizagem de cada aluno, em relação aos objetivos educacionais. 

Apresenta como funções básicas: informar sobre o domínio da aprendizagem, indicar os efeitos da 

metodologia utilizada, revelar consequências da atuação docente, informar sobre a adequabilidade de 

currículos e programas, realizar feedback dos objetivos e planejamentos elaborados.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Definir duas básicas e três complementares. Observar se os livros estão disponíveis na biblioteca. 

DEMANDAS 

CENÁRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: 

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA: 

CORPO DOCENTE: 

ESTRATÉGIAS PARA INTEGRAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL: 

POSSIBILIDADE DE OFERTA COMO FORMAÇÃO COMPLEMENTAR PARA OUTROS CURSOS: 

OUTRAS NECESSIDADES OU SUGESTÕES: 

PLANEJAMENTO DA TRANSIÇÃO 

Há duplicação em algum período? 

Qual? 

Qual a estratégia proposta? 

PROFESSORES/ALUNOS ENVOLVIDOS NO DETALHAMENTO DESSA ATIVIDADE: 

DATA DE ELABORAÇÃO: 

 


