
 

DISCIPLINAS REMOTAS – SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 

*Instruções para inscrição no final do documento 

 

1) Nome Disciplina:  Biologia Celular de Tripanosomatídeos 

2) Coordenador (PPGBB): Lia Carolina Medeiros  

3) Professores: Lia Carolina Medeiros e Nilmar Silvio Moretti (professor Adjunto no 

Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia - Escola Paulista de 
Medicina/UNIFESP) (professores responsáveis), e outros professores convidados.   

4) Carga horária:  

45 h  

5) Mestrado e Doutorado: 

Para alunos de Mestrado e Doutorado 

6) Pré-requisitos:  

sem pré-requisitos 

7) 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. A avaliação dos alunos será individual levando em consideração a 
participação e presença dos mesmos.  

8) 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 
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. 
 

9) Natureza:   

Teórica, remota 

10) Observações: - 

 



 

 

11) Período: 

17-28 de agosto de 2020, período da tarde 

12) Número de alunos: 

Máximo de 30 alunos, sendo parte da turma formada por alunos do PPGBB-ICC e parte 
por alunos do PPGMI-Unifesp. Como também serão aceitos alunos externos a esses dois 
programas, no caso de inscrições excedentes aos números de vagas, deverão ser 
respeitadas as seguintes proporções: no mínimo 10 alunos do PPGBB, no mínimo 10 
alunos PPGMI, e no máximo 10 alunos externos. 

13) Aceita alunos externos:  

Sim 
 

Instruções para inscrição: 
Para fazer a pré-inscrição, os interessados deverão preencher um formulário online 

(link abaixo) até as 17h do dia 31 de julho. O resultado da seleção será enviado para o 
e-mail do interessado no dia 04 de agosto. Aqueles que tiverem sua inscrição aceita, 
receberão mais informações para efetivar a matrícula.  
Link para pré-inscrição: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLgsmVb2UH0TAF46zDBYu2rpsI4lhI3YS4

X7X3ZTv11i7npg/viewform?usp=pp_url 
 


