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DISCIPLINA: Imunologia Código: BP328 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X) Semestral      (  ) Anual       (  )Modular Profa Adriana F. 
Mercadante 

Pré-requisito: 
Bioquímica OU 

Biologia Celular 
Co-requisito:  Modalidade: Período Especial – ERE 2 

CH Total: 
30 
CH 
semanal: 02 

Padrão 

(PD): 30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática 

Específica 

(PE): 0 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Estudo das funções do sistema imune e das técnicas de imunodiagnóstico. Serão abordados os 
mecanismos celulares e moleculares envolvidos nas respostas imunes, tanto nas funções fisiológicas do 
sistema imune, durante o combate de infecções, quanto nas patologias relacionadas (doenças 
autoimunes, imunodeficiências e alergias). 

Justificativa  da proposta 
 

A disciplina Imunologia (BP328) é obrigatória para o curso de Ciências Biológicas. Seu conteúdo é todo 
teórico e assim será possível adaptar a disciplina para o período especial, de forma totalmente remota, de 
acordo com o que é preconizado na resolução 65/2020-CEPE. É importante destacar que os conceitos 
abordados na disciplina são relevantes para o atual momento de pandemia em que vivemos, o que 
também justifica a oferta da disciplina nesse período. Ainda, essa será uma oportunidade para a 
manutenção do vínculo com os alunos e destes  com suas atividades acadêmicas, o que poderá auxiliar 
no enfrentamento do isolamento social. A oferta da disciplina no periodo especial  também irá contribuir 
para a redução da quantidade de alunos circulando nos campi da UFPR após o retorno das atividades 
presenciais. 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  
Conceitos básicos de Imunologia; Estrutura dos anticorpos e diversidade de céls.B; Reconhecimento de 
antígenos pelos linfócitos T; Desenvolvimento do linfócito B / Anticorpos Monoclonais; Desenvolvimento 
do linfócito T / Geração de diversidade de imunoglobulinas e TCR; Imunidade mediada por células T; 
Imunidade mediada por células B e anticorpos / Integração da resposta imune; Imunodeficiências; 
Reações de hipersensibilidade; Doenças auto-imunes / Técnicas de imunodiagnósticos; Manipulação da 
resposta imune. 
 

OBJETIVO GERAL 
Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz saber sobre as células e as moléculas envolvidas no 
sistema imune, conhecer as respostas imunes mais comuns para o combate de patógenos e também 
entender as alterações do sistema imune que levam às patologias relacionadas. Além disso, o aluno deve 
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adquirir conhecimento quanto aos princípios e às aplicações das técnicas sorológicas mais utilizadas. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Reconhecer os tipos de respostas imunes aos principais tipos de patógenos e saber diferenciá-los. 
Descrever as principais células e moléculas e os mecanismos envolvidos durante as respostas imunes 
inata e adaptativa. Avaliar como as doenças relacionadas ao sistema imune podem ser originadas. Saber 
aplicar as técnicas de imunodiagnósticos, entendendo seus princípios. 
 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas/atividades síncronas e assíncronas. Com relação 
às aulas síncronas, estas serão do tipo expositivo-dialogadas, quando serão apresentados os 
conteúdos curriculares teóricos através de plataforma virtual Microsoft Teams. As aulas serão 
gravadas e disponibilizadas aos alunos, mesmo quando forem atividades síncronas. A atividade 
assíncrona contará com a execução da prova.  

 
Para disciplinas ofertas em período especial detalhar os itens abaixo: 
 

1. Controle de frequência das atividades. o controle de frequência será feito pela entrega 
das atividades domiciliares na plataforma Teams.  

 
2. Indicação do número de vagas: 100 (para juntar as turmas do matutino e do noturno) 

 
3. Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas: 30 h /15 semanas = 

2,0 h/semana. As aulas síncronas (28 h totais) serão às quartas-feiras e sextas-feiras, 
das 19:30 às 21:30, conforme cronograma em anexo. A atividade assíncrona (2 h totais) 
também encontra-se discriminada no cronograma em anexo (ao final desse documento).  

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Para o cálculo da média final de cada aluno serão computadas: (i) notas de 1 prova (ii) nota da 
apresentação de seminários. A nota final será calculada através da média simples das duas 
notas. Os critérios de avaliação serão apresentados aos alunos antes de cada atividade.  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

1) Parham, P. O Sistema Imune, Ed. Artmed, 3ª Ed., 2011. 
 
2) Abbas, A.K; Lichtman, A.H Imunologia Básica (funções e distúrbios do sistema imunológico), Elsevier, 
2007. 
 
3) Janeway, C. A. Imunobiologia: o sistema imunológico na saúde e na doença, Ed. Artmed, 5ª ed. 
 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 
1) Forte, W.N. Imunologia Básica e Aplicada, Ed. Artmed, 2004 
 
2) Roitt, I. Immunology, Ed. Mosby, 6ª ed. 
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3) Abbas, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv.. Imunologia celular e molecular. 8. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2015. 
 
4) Machado P. R. L., et al. Mecanismos de resposta imune às infecções An bras Dermatol,, 79(6):647-
664, 2004. 
 
5) Cruvinel et al. Sistema Imunitário – Parte I Fundamentos da imunidade inata com ênfase nos 
mecanismos moleculares e celulares da resposta inflamatória. Rev Bras Reumatol;50(4):434-61, 2010 
 
6) Mesquita Junior D et. al Sistema Imunitário – Parte II Fundamentos da resposta imunológica  
mediada por linfócitos T e B. Rev Bras Reumatol; 50(5):552-80, 2010. 

 
 
Professor da Disciplina: Adriana Frohlich Mercadante 
 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): 
afmercadante@ufpr.br ; (41) 999675459 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 
APRESENTAR EM ANEXO O CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA: 
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CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO 
 

BP328 – Imunologia 
 

OBS: Atividades síncronas: 4a-feiras e 6a -feiras, das 19:30 às 21:30 (posso ofertar em outros dias 
ou horários, se necessário). 

 
Data Atividade Recursos 

didáticos 
Carga horaria 

04/11/2020 Aula Introdutória; Conceitos 
Básicos de Imunologia 

Aula pela plataforma 
Teams 

2h – (Síncrona) 

06/11/2020 Tecidos linfóides Aula pela plataforma 
Teams 

2h – (Síncrona) 

11/11/2020 Estrutura e função dos 
anticorpos 

Aula pela plataforma 
Teams 

2h – (Síncrona) 

13/11/2020 Reconhecimento do antígeno 
pelo linfócito T 

Aula pela plataforma 
Teams 

2h – (Síncrona) 

18/11/2020 Maturação dos linfócitos B e T Aula pela plataforma 
Teams 

2h – (Síncrona) 

20/11/2020 Imunidade mediada por 
células T 

Aula pela plataforma 
Teams 

2h – (Síncrona) 

25/11/2020 Imunidade mediada por 
células B e anticorpos 

Aula pela plataforma 
Teams 

2h – (Síncrona) 

27/11/2020 Integração da resposta Imune Aula pela plataforma 
Teams 

2h – (Síncrona) 

27 a 01/12/2020 Prova Prova teórica para fazer 
individualmente com 
consulta 

2h – (Assíncrona) 

02/12/2020 Resposta Imune à Covid-19; 
técnicas sorológicas 

Aula pela plataforma 
Teams 

2h – (Síncrona) 

04/12/2020 Imunodeficiências/HIV Aula pela plataforma 
Teams 

2h – (Síncrona) 

09/12/2020 Reações de hipersensibilidade Aula pela plataforma 
Teams 

2h – (Síncrona) 

11/12/2020 Doenças autoimunes Aula pela plataforma 
Teams 

2h – (Síncrona) 

21/12/2020 a 
16/01/2021 

Recesso 

20/01/2021 Apresentação de seminários Aula pela plataforma 
Teams 

2h – (Síncrona) 

22/01/2021 Apresentação de seminários Aula pela plataforma 
Teams 

2h – (Síncrona) 

29/01/2021 Exame Final 
Atividades síncronas: 28 h       CH semanal: 30 h /15 semanas = 2 h/semana 
Atividades Assíncronas: 2 h 
CH total da disciplina: 30 h 
 
 


