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2. EMENTA:
Introdução ao estudo da imunologia, conceitos básicos da imunidade inata humoral e celular,
conceitos básicos da imunidade adquirida, reações de hipersensibilidade e alergia clínica, algumas
doenças ligadas ao sistema imunológico e imunização.

3. COMPETÊNCIAS
* Capacidade de intervir no processo de saúde-doença, nos diferentes níveis de atenção à saúde,
considerando os determinantes biológicos, ambientais, sociais, culturais, econômicos e políticos;
* Capacidade de prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
individuais e coletivas em conformidade com os princípios diretrizes e políticas do SUS;
* Capacidade de produzir e incorporar devidamente tecnologias para cuidar, ensinar, gerenciar e
pesquisar em enfermagem e saúde;
* Capacidade de aplicar o método científico para resolução de problemas relacionados ao exercício
da enfermagem e saúde;
* Capacidade de exercer/atuar com compromisso ético e bioético no processo de atenção à saúde
* Capacidade de manter-se articulado com as novas tendências e demandas do processo de atenção
à saúde nos níveis local, regional, nacional e internacional.
4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
* Fornecer aos alunos conhecimentos básicos dos processos e mecanismos de resposta imune
humoral e celular, que os possibilitem fazer uma correlação destes com a saúde e a doença nos
indivíduos.
* Estudar e analisar os mecanismos de defesa inespecíficos e específicos em seus princípios gerais e
específicos.
* Adquirir condições que permitam efetuar uma análise de diferentes patologias imunológicas.
* Estabelecer critérios para o diagnóstico imunológico de diferentes patologias.
* Conhecer mecanismos imunológicos de prevenção e controle de diferentes infecções a afecções.
* Reconhecer e aplicar as bases científicas de procedimentos imunológicos destinados à promoção
da saúde.
* Caracterizar as principais determinações sorológicas observando as principais alterações em casos
patológicos.

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
5.1 - Primeira etapa (UNIDADE I)

5.1.1 – Conteúdo presencial conectado - Ambiente Virtual de Aprendizagem








Propriedades e visão geral das respostas imunes;
Células e órgãos do sistema imune
Imunidade Inata
Sistema Complemento;
Citocinas;
Anticorpos e Antígenos;

5.2 - Segunda etapa (UNIDADE II)
5.2.1 – Conteúdo presencial conectado - Ambiente Virtual de Aprendizagem








Imunidade humoral;
Imunidade mediada por células;
Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC);
Resposta imune às doenças infecciosas;
Imunidade a Tumores;
Vacinas

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
A disciplina utilizar-se-á de diversas mídias, tendo a prática como fio condutor do processo de
aprendizagem a partir da pesquisa como princípio educativo. A disciplina terá conteúdos e
atividades disponibilizadas em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-SAGAH), visando à
sinergia entre as estratégias de inovação no uso de tecnologias digitais de informação e
comunicação (TDIC) e os objetivos da disciplina, com vistas a promover aprendizagem significativa
e colaborativa.
- A aprendizagem dos conteúdos é baseada em metodologias que inserem o aluno em situações do
seu cotidiano como profissional. A aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem por
equipes e a instrução por pares (peer instruction) por serem comprovadamente as formas mais
eficazes de desenvolvimento de competências.
- Será adotado o modelo de sala de aula invertida, de acordo com o próprio ritmo do ambiente
virtual e adaptação do acadêmico as metodologias e conteúdo, com resolução de problemas e
execução de projetos.
- O conhecimento prima pela aprendizagem adaptativa, com o conteúdo trabalhado em uma
plataforma de aprendizagem que permite a inserção de novos elementos de aprendizagem, e
considerando os cenários de evolução individuais e coletivos. A solução personalizada otimiza o
tempo de estudo do acadêmico e eleva seus índices de aprendizagem.
- Partindo do principio da utilização da sala de aula invertida, auto estudo e resolução de problemas,
a metodologia poderá ser utilizada tanto no PRESENCIAL CONECTADO quanto no
PRESENCIAL, podendo ainda ser aplicada na modelagem hibrida, em que é considerada a
mesclagem entre os dois modelos.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
No cenário da Avaliação o aluno conhecerá as formas e instrumentos de avaliação, os critérios que serão
utilizados que devem estar totalmente relacionados com a finalidade da atividade, com os objetivos e com os
critérios sobre à construção do saber (conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação).
O processo avaliativo é evidenciado a partir do acompanhamento sistemático de atividades de cunho
qualitativo/quantitativo, além da identificação do fenômeno individual de aprendizagem do aluno, tendo as
notas distribuídas da seguinte estrutura:

AVALIAÇÃO:
1ª Etapa:
a) Avaliação Processual (10,0) pontos
Avaliação da Aprendizagem Baseada nas Tecnologias - Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVASAGAH)


03 Atividades avaliativas, com questões dissertativas (contendo questões cuja elaboração priorizará a
avaliação da capacidade interpretativa do aluno, bem como a habilidade de expressar seu pensamento
de forma dissertativa) e objetivas.
– Atividade 1: 3,0 (três) pontos;
– Atividade 2: 3,0 (três) pontos;
– Atividade 3: 4,0 (quatro) pontos.

b) Avaliação Institucional (10,0) pontos
Avaliação Institucional (Bimestral) - Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-SAGAH)


01 Avaliação Teórica Bimestral, com questões dissertativas (contendo questões cuja elaboração
priorizará a avaliação da capacidade interpretativa do aluno, bem como a habilidade de expressar seu
pensamento de forma dissertativa) e objetivas – valor será de 0,0 a 10,0 (dez) pontos.

2ª Etapa:
b) Avaliação Processual (10,0) pontos
Avaliação da Aprendizagem Baseada nas Tecnologias - Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVASAGAH)


03 Atividades avaliativas, com questões dissertativas (contendo questões cuja elaboração priorizará a
avaliação da capacidade interpretativa do aluno, bem como a habilidade de expressar seu pensamento
de forma dissertativa) e objetivas.
– Atividade 1: 3,0 (três) pontos;
– Atividade 2: 3,0 (três) pontos;
– Atividade 3: 4,0 (quatro) pontos.

b) Avaliação Institucional (10,0) pontos
Avaliação Institucional (Bimestral) - Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-SAGAH)



01 Avaliação Teórica Bimestral, com questões dissertativas (contendo questões cuja elaboração
priorizará a avaliação da capacidade interpretativa do aluno, bem como a habilidade de expressar seu
pensamento de forma dissertativa) e objetivas – valor será de 0,0 a 10,0 (dez) pontos.

2a CHAMADA: Data a ser definida segundo calendário acadêmico – Todo o conteúdo da disciplina
(questões dissertativas e objetivas; individual) valor será de 0,0 a 10,0 (dez) pontos.
PROVA FINAL: Data a ser definida segundo calendário acadêmico – Todo o conteúdo da disciplina
(questões dissertativas e objetivas; individual) valor será de 0,0 a 10,0 (dez) pontos.
OBS: As datas poderão sofrer alterações, sempre comunicadas em sala de aula, nos horários das
aulas regulares, de acordo com o regimento da IES UNIRIOS.

8. ATENDIMENTO EXTRA CLASSE:
Atendimento semanal, mediante agendamento prévio.
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