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PLANO DE CURSO – 1º semestre de 2020 ERE 

Disciplina – MICROBIOLOGIA APLICADA À ODONTOLOGIA I - Curso: Odontologia 

Professores: Ana Carolina (coordenadora), André, Luzia, Aripuanã, Francis, Vanessa 

Unidade Objetivo(s) Material de estudo Atividade 
Modalidade e 

Plataforma 
Duração e 

período 
Avaliação Professor 

Acholhimento 

& 

Conhecer para conviver 
com bactéria 2: 

Nutrição e Crescimento 
bacteriano 

- Compreender os fatores nutricionais necessários para 
o crescimento bacteriano 

- Diferenciar fermentação, respiração aeróbica e 
respiração anaeróbica e correlacionar com a 

classificação das bactérias aeróbias e anaeróbias 

- conceituar meio de cultura e identificar os diferentes 
tipos, conhecendo sua importância e função 

- compreender o crescimento bacteriano e entender as 
diverentes fazes do ciclo bacteriano 

- Capítulo 1: Livro 
Microbiologia Bucal e 
Aplicada 

1 

 
- Vídeo aula 
 
-outros 
 
 

- Acolhimento 
- 2 vídeo aulas de 
até 30 min 
- Leitura do livro 
- vídeos youtube 
-Confecção de 
mapa mental para 
estudo 

 

- Assíncrono 

- livro disponível no 
minha biblioteca 

- google classroom 

- youtube 

 

21/09 segunda-feira 

4h 

 

N.A. 
Ana 

Carolina 

Morfologia 
macroscópica de 

bactérias e fungos  

& 

Morfologia 
microscópica de 

bactérias e coloração 
de Gram 

-Diferenciar crescimento bacteriano do crescimento 
fúngico 

- Entender o conceito de colônia 

- Aprender a caracterizar uma colônia bacteriana 

- Compreender a coloração de Gram  

- Capítulo 1 e 2: Livro 
Microbiologia Bucal e 
Aplicada

 1
 

- Vídeo aula 
- Roteiro para aulas práticas 
de microbiologia aplicada à 
odontologia I 
- Capítulos 1 e 4: Livro 
Práticas de Microbiologia 

3
 

 

- vídeo aulas 
 
- Leitura do livro 
 
- vídeos youtube 
 
 

- Assíncrono 

- livro disponível no 
minha biblioteca 

- google classroom 

- youtube 

22/09 segunda-feira 

2h 

 
 
 

N.A. 

Ana 
Carolina/ 

Maria 
Luzia/ 

Aripuanã 

Conhecer para conviver 
com bactéria 3: 

Genética Bacteriana 

-Conhecer a organização do genoma bacteriano 
- Entender o processo de duplicação do DNA 
bacteriano 
- Reconhecer as diferenças nos processos de 
transcrição e tradução dos procariotos com os 
eucariotos 
- Compreender os processos de variabilidade genética 
em bactérias 
- Reconhecer os processos de recombinação genética 
bacteriana 

- Capítulo 4: Livro 
Microbiologia Bucal e 
Aplicada 

1 

 
- Vídeo aula 
 
 
- outros 
 

- vídeo aulas 
- Questionário 
 
- Leitura do livro 
 
- vídeos youtube 
  
 
 

- Assíncrono 

- livro disponível no 
minha biblioteca 

- google classroom 

- youtube 

 

28/09 segunda-feira 

4h 

 

 

Questionário  
8,0 pontos 

Ana 
Carolina 

Como controlar os 
microganismos no 

consultório 
odontológico 

 -Entender os fundamentos do controle microbiano 
- Compreender as definições dos termos empregados 
no controle microbiano e diferenciá-los 
conceitualmente 
- Conhecer os diferentes métodos físicos e químicos 

- Capítulo 12: Livro 
Microbiologia Bucal e 
Aplicada 

1 

- Vídeo aula 

- vídeo aulas 
 
- Leitura do livro 
 
- vídeos youtube 

- Assíncrono 

- livro disponível no 
minha biblioteca 

29/09 terça-feira 

4h 

 

-Avaliação da 
participação 
no fórum de 
discussão, 
que deve ser 

Ana 
Carolina 

http://www.ufjf.br/index.php
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mais utilizados na odontologia para o controle 
microbiano e saber caracterizá-los e diferenciá-los 
 

 
 
- youtube 

 
-Fórum de 
discussão 

- google classroom 

- youtube 

 

respondido 
até o dia 
05/10 

3,0 pontos 

Relação Bactéria-
Hospedeiro: Por que as 

doenças ocorrem? 

- Conhecer o histórico da teoria do germe da doença 
- Aprender sobre os postulas de Koch: pontos fortes X 
limitações 
- Diferenciar conceitualmente os termos colonização, 
infecção e doença. 
- Diferenciar microbiota residente de microbiota 
transitória 
- compreender o caráter anfibiôntico das bactérias 
residentes 
- Compreender as etapas da patogênese da doença 
bacteriana 
- Entender o que são fatores de virulência e ser capaz 
de identifica-los 

- Capítulo 10: Livro 
Microbiologia Bucal e 
Aplicada 

1 

 
- Video aula 
 
- youtube 
 
- Artigo científico 

- vídeo aulas 
 
- Leitura do livro 
 
- vídeos youtube 
 
- Produção de um 
podcast de até 3 
min falando da 
relação bactéria 
hospedeiro na 
odontologia 

- Assíncrono 

 

- livro disponível no 
minha biblioteca 

 

- google classroom 

- youtube 

 

05/10 segunda-feira 

4h - Entrega do 
podcast via 
moodle até o 
dia 13/10 
 

- Peso: 10,0 
pontos 

Ana 
Carolina 

Controle da microbiota 
das mãos e população 

microbiana 

- entender a importância dos processos de controle da 
microbiota das mãos 

- diferenciar os tipos de higienização das mãos 
(simples e antisséptica) com a microbiota 

- Capítulo 12: Livro 
Microbiologia Bucal e 
Aplicada 

1 

- vídeo youtube 

- Legislação ANVISA 

- Roteiro para aulas práticas 
de microbiologia aplicada à 
odontologia I 

- Capítulo 2: Livro Práticas de 
Microbiologia 

3
 

- vídeo aulas 
 
- Leitura do livro 
 
- vídeos youtube 

-Fórum de 
discussão 

- Assíncrono 

- livro disponível no 
minha biblioteca 

- google classroom 

- youtube 

06/10 terça-feira 

2h 

- Peso: 3,0 
pontos 

Ana 
Carolina/ 

Maria 
Luzia/ 

Aripuanã 

Feriado     12/10 segunda-feira   

Princípios da 
Antibioticoterapia com 

foco na odontologia 

& 

Resistência microbiana 

- Aprender sobre o histórico dos antimicrobianos 
- Diferenciar os termos antibiótico e antimicrobianos 
- Compreender os termos bacteriolítico, 
bacteriostático e bactericida 
- Entender o que significa toxicidade seletiva e 
espectro de ação e o que representam para a terapia 
antimicrobiana 
- Compreender e identificar as principais classes de 
antimicrobianos de acordo com seu mecanismo de 
ação 
- Diferenciar o uso clínico dos antimicrobianos para 
terapêutica e para profilaxia 

- Capítulos 5,6 e 7: Livro 
Microbiologia Bucal e 
Aplicada 

1 

- Video aula 
 
-youtube 
 
- artigo científico 

- vídeo aulas 
 
- Leitura do livro  
 
- vídeos youtube 
 
 

- Questionário 

 

- Assíncrono 

- livro disponível no 
minha biblioteca 

- google classroom 

- youtube 

 

13/10 terça-feira 

6h 

 - Responder 
questionário  

- Peso: 8,0 
pontos 

Ana 
Carolina 

http://www.ufjf.br/index.php
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- Compreender como ocorre a resistência bacteriana e 
os mecanismos envolvidos 

Teste de 
susceptibilidade a 

fármacos 
antimicrobianos 

- Compreender o protocolo de montagem de testes de 
susceptibilidade 

- Entender como é feita a leitura do antibiograma 

- vídeo aula 

- vídeo youtube 

- Roteiro para aulas práticas 
de microbiologia aplicada à 
odontologia I 

- Capítulo 7: Livro Práticas de 
Microbiologia 

3
 

 

- vídeo aulas 
 
- Leitura do livro  
 
- vídeos youtube 

- Confecção de 
mapa mental 

- Assíncrono 

- livro disponível no 
minha biblioteca 

- google classroom 

- youtube 

 

19/10 segunda-feira 

2h 
-mapa mental 
que deverá 
ser postado 
até as 8h do 
dia 20/10 

-Peso: 3,0 
pontos 

Ana 
Carolina 

Introdução à micologia 

& Características gerais 
dos fungos 

Aprendizado de aspectos gerais relativos aos fungos 

Capítulo 2: Fungos
1
 

Capítulo 5: Diversidade dos 
Microrganismos

2 

Vídeo 
aula/Formulário 

- Assíncrono 

- livro disponível no 
minha biblioteca 

- Google 
Classroom/Forms 

20/10 terça-feira 

2h 

Estudo 
dirigido 

10,0 

Vanessa 

Percepção da presença 
fúngica 

Correlação de aspectos teóricos gerais relativos aos 
fungos com aspectos cotidianos (práticos) 

Capítulo 2: Fungos
1 

- Roteiro para aulas práticas 

de microbiologia aplicada à 

odontologia I 

Vídeo 

- Assíncrono 

- livro disponível no 
minha biblioteca 

- Google Classroom 

26/10 segunda-feira 

2h 
N.A. 

Francis / 
Vanessa/ 

André 

Morfologia dos fungos 
e citologia dos fungos 

Aprendizado de características macro e 
micromorfológicas dos fungos, bem como sua 

organização celular 

Capítulo 2: Fungos
1
 

Capítulo 5: Diversidade dos 
Microrganismos

2
 

Vídeo 
aula/Formulário 

- Assíncrono 

- livro disponível no 
minha biblioteca 

- Google 
Classroom/Forms 

27/10 terça-feira 

2h 

Estudo 
dirigido 

10,0 

Vanessa 

Feriado     02/11 segunda-feira   

Fisiologia e reprodução 
dos fungos 

Aprendizado de aspectos relativos à fisiologia dos 
fungos (fungos leveduriformes e filamentosos), bem 

como a reprodução dos mesmos 

Capítulo 2: Fungos
1
 

Capítulo 5: Diversidade dos 
Microrganismos

2
 

Vídeo 
aula/Formulário 

- Assíncrono 

- livro disponível no 
minha biblioteca 

- Google 
Classroom/Forms 

03/11 terça-feira 

4h 

Estudo 
dirigido 

5,0 

Vanessa 

Teste de Correlação de aspectos teóricos relativos aos Capítulo 8: Antifúngicos
1
 Vídeo aula - Assíncrono 09/11 segunda-feira N.A. Vanessa 

http://www.ufjf.br/index.php
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susceptibilidade aos 
agentes antifúngicos de 

interesse clínico 

antifúngicos de uso clínico com aspectos práticos 
(testes laboratoriais) 

Capítulo 9: Utilização de 
agentes antimicrobianos para 

controle microbiano in 
vivo/Agentes Antifúngicos

2 

- livro disponível no 
minha biblioteca 

- Google Classroom 

2h 

Taxonomia dos fungos 
e drogas antifúngicas 
de interesse clínico 

Conhecimento básico de classificação dos fungos, 
classes e uso terapêuticos dos principais agentes 

antifúngicos 

Capítulo 8: Antifúngicos
1
 

Capítulo 9: Utilização de 
agentes antimicrobianos para 

controle microbiano in 
vivo/Agentes Antifúngicos

2
 

Vídeo 
aula/Formulário 

- Assíncrono 

- livro disponível no 
minha biblioteca 

- Google 
Classroom/Forms 

10/11 terça-feira 

4h 

Estudo 
dirigido 

10,0 

Vanessa 

Características Gerais 
dos Vírus  

& 

 Replicação Viral 

- Descrever os aspectos morfológicos e químicos das 
partículas virais, as principais características e a 

expressão do genoma viral;  

- Entender a classificação e taxonomia dos vírus; 

- Compreender como ocorre a replicação dos vírus nas 
células hospedeiras; 

- Capítulo 29 Livro: 
Microbiologia Médica de 

Jawetz, Melnick e Adelberg
4
  

- Slides da vídeo aula 
fornecidos pelo professor 

- Vídeos da plataforma 
YouTube 

- Assistir à vídeo 
aula e aos vídeos 

indicados pelo 
professor 

- Estudar capítulo 
indicado no livro  

- Participação no 
fórum de 
discussão 

Assíncrono / Google 
Classroom 

16/11 segunda-feira 

2h 

Questionário 
com 

perguntas 
objetivas, via 

“google form” 
ao final do 
módulo de 

virologia (10 
pontos) 

André 

Patogênese das 
Infecções Virais 

- Compreender os mecanismos pelos quais a infecção e 
a replicação viral promovem danos às células e ao 

organismo humano; 

- Diferencias os padrões de infecção viral no organismo 
humano; 

- Caracterizar as principais formas de controle e 
prevenção às infecções virais; 

- Capítulo 30 Livro: 
Microbiologia Médica de 

Jawetz, Melnick e Adelberg
4
  

- Slides da vídeo aula, 
fornecidos pelo professor 

- Vídeos da plataforma 
YouTube  

- Assistir à vídeo 
aula e aos vídeos 

indicados pelo 
professor 

- Estudar capítulo 
indicado no livro  

- Participação no 
fórum de 
discussão 

Assíncrono / Google 
Classroom 

17/11 terça-feira 

2h 

Questionário 
com 

perguntas 
objetivas, via 

“google form” 
ao final do 
módulo de 

virologia (10 
pontos) 

André 

Drogas Antivirais 
- Compreender as características e os mecanismos de 
ação dos principais tipos de antivirais utilizados para o 

tratamento das infecções virais; 

- Capítulo 30 Livro: 
Microbiologia Médica de 

Jawetz, Melnick e Adelberg
4
  

- Slides da vídeo aula, 
fornecidos pelo professor 

- Vídeos da plataforma 
YouTube 

- Assistir à vídeo 
aula e aos vídeos 

indicados pelo 
professor 

- Estudar capítulo 
indicado no livro  

- Participação no 
fórum de 
discussão 

Assíncrono / Google 
Classroom 

23/11 segunda-feira 

2h 

Questionário 
com 

perguntas 
objetivas, via 

“google form” 
ao final do 
módulo de 
virologia (5 

pontos) 

André 

http://www.ufjf.br/index.php
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Metodologias de 
estudo dos vírus 

-Compreender os principais métodos biotecnológicos e 
as estratégias aplicadas ao diagnóstico, à vigilância 
epidemiológica e à caracterização de agentes das 

infecções viriais; 

- Capítulo 29 Livro: 
Microbiologia Médica de 

Jawetz, Melnick e Adelberg
4
  

- Slides da vídeo aula, 
fornecidos pelo professor 

- Vídeos da plataforma 
YouTube 

- Assistir à vídeo 
aula e aos vídeos 

indicados pelo 
professor 

- Estudar capítulo 
indicado no livro  

- Participação no 
fórum de 
discussão 

Assíncrono / Google 
Classroom 

24/11 terça-feira 

2h 

Questionário 
com 

perguntas 
objetivas, via 

“google form” 
ao final do 
módulo de 
virologia (5 

pontos) 

André 

 

Procedimentos didáticos: 

Serão utilizadas ferramentas assíncronas, de forma remota conforme Resolução Nº 33/2020 do Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

frente à suspensão das atividades presenciais na UFJF devido à pandemia de COVID-19. As ferramentas acontecerão em via ambiente virtual AVA utilizando-se 

as plataformas MOODLE e GOOGLE CLASSROOM. 

 
Bibliografia Básica: 

Livros: Disponíveis em: Siga 3: Biblioteca virtual: Minha biblioteca 

1. APOLÔNIO, A.C.M.; MACHADO, A.B.F. Microbiologia Bucal e Aplicada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Disponível em: Siga 3: Biblioteca virtual: 

Minha biblioteca 

2. BURTON, G.R.W. Microbiologia para Ciências da Saúde, 9ed. Editora Guanabara, 452p. 2012. 

3. VERMELHO, Alane Beatriz E. Práticas de Microbiologia. 2ed. Grupo GEN, 2019.  

4. BROOKS, Geo. F.; CAROLL, Karen C.; BUTEL, Janet S.; MORSE, Stephen A.; M. Microbiologia Médica de Jawetz, Melnick & Adelberg. Grupo A, 2014. Disponível em: 

Minha Biblioteca  (https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553352/pageid/0) 

Periódicos: Disponíveis no formato digital no Periódicos Capes e/ou acesso aberto. 

Referências Bibliográficas Complementares: Textos e vídeos disponibilizados via ambiente virtual AVA 

Livros: Disponíveis em: Siga 3: Biblioteca virtual: Minha biblioteca 

1. TORTORA, Gerard J. Microbiologia. 12ed. Porto Alegre ArtMed. 2017 
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Formas de Avaliação: A avaliação será feita pela participação e desempenho nas atividades, cumprimento dos prazos, entrega de tarefas durante o curso. Para 

cada atividade solicitada será apresentado ao aluno uma rubrica de avaliação. Ao final do curso o aluno fará uma autoavaliação do seu desempenho e também 

avaliará o curso, visando uma adequação e reestruturação futura. O aluno receberá uma nota variando de 0 a 100 pontos. Sendo aprovado o aluno que adquirir 

uma nota igual ou acima de 60 pontos. 
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