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EMENTA
História da microbiologia. Células procarióticas. Principais grupos e taxonomia de
bactérias e fungos. Crescimento e cultivo de microrganismos. Efeito dos fatores físicos
e químicos sobre a atividade dos microrganismos; genética bacteriana; metabolismo
microbiano. Antibióticos e mecanismos de resistência microbiana; bacteriologia.
OBJETIVOS
Reconhecer aspectos da forma, estrutura, reprodução, fisiologia, metabolismo e
identificação dos seres microscópicos, como bactérias e fungos; entender suas
relações recíprocas e com outros seres vivos, seus efeitos benéficos e prejudiciais
sobre os homens, animais e plantas. Aplicar os conhecimentos na saúde pública, nas
análises clínicas e toxicológicas e em ciência e tecnologia de inovação.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONTEÚDO TEÓRICO
1. Histórico da microbiologia
2. Taxonomia e classificação

-sistemas de classificação; grupos de bactérias e fungos; metodologias para
classificação e identificação de fungos e bactérias.
3. Estruturas das células procarióticas e eucarióticas
- morfologia das bactérias e fungos
4. Crescimento microbiano
- curvas de crescimento; fatores químicos, físicos envolvidos no crescimento
microbiano
5. Controle microbiano
- agentes físicos e químicos envolvidos na morte e controle do crescimento microbiano.
6. Metabolismo microbiano
- reações catabólicas para obtenção de energia; diversidade metabólica microbiana
7. Genética de microrganismos
- mecanismos de variabilidade genética; conjugação, transdução, transformação,
mutação, transposons
8. Antibióticos e resistência microbiana
- grupos de antibióticos usados; mecanismos de ação; mecanismos de resistência dos
microrganismos
CONTEÚDO PRÁTICO
Preparo e esterilização de meios de cultura
Ubiqüidade
Coloração de gram
Enumeração de microrganismos em cultura pura
Ação de agentes químicos e físicos sobre as bactérias
Identificação bacteriana
Fungos, morfologia e reprodução

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES
Aulas expositivas dialogadas, com apresentação de slides, vídeos, discussão individuais e
em grupo, leitura e reflexão de textos, além de aulas práticas.
Avaliação diagnóstica - no início do semestre será realizada uma avaliação para identificar
o nível de conhecimento dos alunos sobre aspectos que serão necessários ao
desenvolvimento satisfatório/adequado dos conteúdos. Será sugerido o nivelamento dos
alunos caso essa avaliação identifique insuficiência dos conteúdos que dão embasamento para
a disciplina;
Será trabalho conceitos de avaliação nas avaliações: não satisfaz , satisfaz pouco , satisfaz
parcialmente, satisfaz bem e excelente

AVALIAÇÕES
2 Avaliações abrangendo o conteúdo teórico -10,0 pts cada. Uma no meio do semestre e
outra no final
1 Avaliação abrangendo o conteúdo prático – 10,0 pts. No fim das aulas práticas.
As questões discursivas serão avaliadas conforme o critério: não satisfatório (zero), satisfaz
pouco (1/4), satisfaz parcialmente (2/4 da nota), satisfaz bem (3/4) e excelente (total).

A nota final será a média do valor das avaliações
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