
 

 
 

 
 
A solicitação de matrícula em disciplina isolada deverá ser feita por meio do e-

mail da secretaria do Programa de Pós-Graduação (PPG) ao qual a disciplina 

está vinculada. 

O e-mail de contato da secretaria do PPG pode ser encontrado na tabela 

apresentada a seguir, na qual também constam informações detalhadas sobre 

cada uma das disciplinas (ementas, carga horária, número de créditos 

professores, horários etc.). 

Cópias dos seguintes documentos deverão ser enviadas por e-mail em formato 

digitalizado: 

• CPF 

• Carteira de Identidade (frente e verso) 

• Certidão de Nascimento e/ou Casamento  

• Diploma de graduação (frente e verso) 

 

Observações:  

(1) O valor de cada disciplina corresponde ao número de créditos multiplicado 

pelo valor atualizado do crédito (R$ 623,64), com pagamento em até quatro 

parcelas; (2) a aceitação da solicitação de matrícula dependerá da 

disponibilidade de vagas; (3) as datas e horários das disciplinas poderão sofrer 

alterações até o início do período de matrículas. 
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Redação Científica
Leonardo José Gil 

Barcellos
2 40

Filosofia da ciência, ciência ao longo do 

tempo, bases lógicas da pesquisa 

científica, redação de projetos, redação de 

artigos.

05/08 a 09/12 sexta 14:00-15:50

Virologia e Doenças Víricas

Luiz Carlos Kreutz 

e Rafael 

Frandoloso

2 40

Taxonomia, classificação, 

composição, e estratégias de replicação 

viral. Etiologia, epidemiologia, patogenia, 

sinais clínicos e patológicos, diagnóstico e 

profilaxia de infecções víricas de interesse 

em saúde animal e humana.

05/08 a 09/12 sexta 19:20-20:50

Relações Interparasitárias

Maria Isabel 

Botelho Vieira e 

Ricardo Zanella

2 40

Estudos das relações e 

interrelações parasitárias através da 

compreensão da co-evolução parasita, 

hospedeiro e ambiente, e dos 

componentes indispensáveis para se 

entender o complexo saúde/doença, tais 

como etiologia, epidemiologia, patogenia e 

sintomas ou sinais clínicos e medidas de 

prevenção e tratamento, e diagnóstico

05/08 a 09/12 sexta 08:00-09:50

Diagnóstico Anatomopatológico e Imuno-

histoquímico

Adriana Costa da 

Motta
2 40

Estudo teórico e prático de 

alterações anatomopatológicas e 

da aplicabilidade da imuno-histoquímica 

(IHQ) como método auxiliar para o 

diagnóstico de doenças transmissíveis e 

não transmissíveis.

05/08 a 09/12 sexta 14:00-15:50

Toxicologia Clínica Aplicada à Saúde
Luciana Grazziotin 

Rossato Grando
2 40

Toxicologia de emergência. 

Epidemiologia das intoxicações. Manejo 

das intoxicações. Avaliação do 

prognóstico pós intoxicação

02/09 a 28/10 sexta 14:00-15:50

Microrganismos Patogênicos Transmitidos 

por alimentos

Laura Beatriz 

Rodrigues e 

Luciana Ruschel 

dos Santos

2 40

Microrganismos envolvidos na 

contaminação, deterioração e doenças 

veiculadas por alimentos. Métodos 

microbiológicos e biotecnológicos para 

detecção e quantificação de 

microrganismos em alimentos, 

superfícies, ambientes e manipuladores. 

Controle da qualidade microbiológica de 

alimentos. Biofilmes. Processos de 

higienização e sanitização

06/08 a 08/10 sábado 08:00-11:35

Período
Dia da 

semana       
HorárioDisciplina Professor Créditos

Carga 

horária
Ementa

mailto:ppgbioexp@upf.br

