
  
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Biológicas 
Departamento de Patologia Básica 

 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Parasitologia Código: BP330   

Natureza:  
(    ) Obrigatória  
( x ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ 

*C.H.EaD 

CH Total: 45  Horas 

CH semanal: 3 Horas 

Padrã
o 
(PD):  

Laborat
ório 
(LB):  

Campo 
(CP): 
00 

Estágio 
(ES): 
00 

Orientad
a (OR): 
00 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

Estágio de 
Formação 
Pedagógic 

Exten
são 
(EXT) 
 

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Estudo da sistemática e biologia dos principais parasitos de interesse em saúde humana ; estudo de aspectos 
gerais da patogenia, diagnóstico, epidemiologia, tratamento e profilaxia destes organismos.  

 
 

 
 
 
 

                                              JUSTIFICATIVA PARA A OFERTA A DISTÂNCIA  
 
Disciplina optativa, ofertada de modo remoto, em decorrência das restrições impostas pela pandemia do Covid- 
19. Esta segue o disposto da resolução 65/2020-CEPE desta Universidade. 
 

 

 
PROGRAMA 

 

 – Entamoeba histolytica +Amebas de vida livre                                                                                                                                                                                               
 –Giardia e Trichomonas  
– Trypanosoma cruzi + barbeiros        
– Leishmania + flebotomíneos                                                                          
 – Plasmodium               
-  Toxoplasma gondii                                                                                                                                                       
– Schistosoma mansoni +Fasciola hepatica e moluscos                                                                                                                    
– Taenia  + filme Cisticercose                                                      
– Ascaris, Trichuris, Enterobius                                                                                                                  
– Ancilostomídeos+Strongyloides                                                                                                                                                                                                
– Artrópodos de interesse em saúde                                                                                                                                                                                                 
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CRONOGRAMA DETALHADO 
 
 

DATA ASSUNTO ATIV.SÍNCRONAS ATIV.ASSÍNCRONAS CARGA HOR.TOTAL 

04/nov 
Introdução; Entamoeba - 
Amebas Introdução à disciplina   vídeo-aula; 4h 

11/nov 

Leishmania-
Leishmanioses e 
Flebotomíneos 

 Discussão sobre o 
tema  

 vídeo-aula + preparo do 

documento crítico 4h 

18/nov 

Trypanosoma cruzi- 
Doença de Chagas + 
Triatomíneos 

 Discussão sobre o 
tema  

 vídeo-aula + preparo do 
documento crítico 5h 

25/nov 
Plasmodium - Malária + 
Anofelíneos 

 Apresentação do 
documento crítico   

 Entrega do documento 
crítico 5h 

02/dez 
Toxoplasma + 
Cryptosporidium 

 Discussão sobre o 
tema  

 vídeo-aula + preparo do 
trabalho educativo 5h 

09/dez 
Schistosoma mansoni 
Fasciola + moluscos 

 Apresentação trabalho 
educativo  vídeo-aula 5h 

16/dez Taenia spp 
 Apresentação trabalho 
educativo  

 Entrega do trabalho 
educativo 5h 

20/jan Principais Nematoda 
 Discussão sobre o 
tema vídeo-aula  5h 

27/jan 
Artrópodos de interesse 
em saúde 

 Discussão e avaliação 
sobre a disciplina  vídeo-aula 5h 

03/fev Exame Final     2h 

 
 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Capacitar os estudantes para o conhecimento geral em Parasitologia Humana, bem como, desenvolver o  senso 
crítico e a importância desta área na saúde humana.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
1. Conhecer a biologia dos parasitos, suas ações e reações no hospedeiro, aspectos epidemiológicos, profiláticos 
e terapêuticos dos mesmos.  

2. Caracterizar e diferenciar morfologicamente os parasitos em suas diferentes formas evolutivas; 

3. Discutir a parasitologia humana a partir de casos clínicos e textos científicos;  
4. Ter consciência da importância da atuação do biólogo na área da Parasitologia. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
a) Sistema de comunicação:  
A comunicação da turma será realizada por e-mail e pelo chat do Teams. 
ATIVIDADES SÍNCRONAS; Nas atividades síncronas será utilizada a plataforma Teams, onde haverá discussão 
sobre a matéria teórica e orientação sobre demais atividades . 
Elas serão gravadas e disponibilizadas aos alunos que eventualmente não tiverem possibilidade de acesso  no 
momento programado.  
 
ATIVIDADES ASSÍNCRONAS: Nas atividades assíncronas serão enviadas aulas gravadas (vídeo-aulas) do 
conteúdo disponibilizado no Cronograma detalhado para que os estudantes consigam acessar a qualquer 
momento e estudar. Também serão disponibilizados artigos científicos, reportagens de jornais e revistas de 
divulgação não científica, link para acesso de vídeos pelo youtube. 
1.TRABALHOS EDUCATIVOS: Para a apresentação de Trabalhos educativos, a turma será dividida em grupos, 
que desenvolverão uma atividade educativa e/ou informativa sobre qualquer tema de Parasitologia, a ser enviado 
e apresentado em data a ser confirmada na primeira semana de aula. 
 
 
2.DOCUMENTO CRÍTICO SOBRE MATÉRIAS DE REVISTAS: Os grupos deverão ler e fazer comentários sobre 
o conteúdo da matéria em jornais/revistas. O que estiver errado deverá ser corrigido e justificado. Deverá ser 
enviado e apresentado em data a ser confirmada na primeira semana de aula. 
 
c) O material didático específico utilizado será integralmente elaborado e disponibilizado pelo professor 
responsável pela disciplina.  
 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO : 

 

A avaliação ocorrerá com base na entrega e apresentação das seguintes atividades e pontuação : 

Trabalho educativo – 60 pontos 

Documento crítico – 30 pontos 

Participação e pontualidade na entrega das atividades – 10 pontos.  

Serão aprovados(as) os(as)alunos(as) com média igual ou maior a 70. 

O exame final consistirá de um trabalho individual (relatório ou documento crítico) sobre a matéria. 

 

FREQUÊNCIA: 

Serão aprovados os alunos(as) que apresentarem frequência mínima de 75% (que será computada de acordo com 

o envio das atividades de forma assíncrona). 

 

  
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) - Livros 

1 -NEVES, D.P. et al. Parasitologia Humana. São Paulo, Atheneu, 2011. 
2- REY, L. Parasitologia. 4aed.,Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
3- FERREIRA, M.U; FORONDA, A. & SCHUMAKER, T.S.S. Fundamentos Biológicos da Parasitologia Humana. 
Barueri-SP, Manole, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) - Ebooks e sites. 
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1- Melo A.L & Linardi PM. Parasitologia Humana. Ebook Kindle.. Disponível em: 
https://www.amazon.com.br/Parasitologia-Humana-Alan-Lan-Melo-ebook/dp/B0829B3JY9 
2- Ministério da Saúde (2020). Saúde de A a Z. Disponível em: http://saude.gov.br/saude-de-a-z 
3- Ministério da Saúde (2010). Doenças infecciosas e parasitárias. Disponível em: 
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/principal/2016/06/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso2010.
pdf 
4- MedicinaNet: Disponível em: 
https://www.medicinanet.com.br/conteudos/biblioteca/1703/informacoes_iniciais.htm 
5- Center for Disease Control and Prevention (2020). Diseases & Conditions. Disponível em: 
https://www.cdc.gov/DiseasesConditions/ 
6- World Health Organization (2020). Health topics. https://www.who.int/health-topics/ 
 

 

 

Professora da Disciplina: Teresa Cristina César Ogliari 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Lucy Ono 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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