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PROGRAMAÇÃO DO CURSO 
  
 
 
1ª AULA – TEÓRICA E PRESENÇA OBRIGATÓRIA (P) 
12 e 13 de março de 2016 

• Considerações gerais sobre a microbiologia no laboratório de análises clínicas. Controle de 
qualidade e segurança no laboratório de microbiologia clínica. Cultivo e crescimento de 
microrganismos. Meios de cultura.Relação parasita-hospedeiro. Bactérias patogênicas para o 
homem. 

 
2ª AULA – TEÓRICA (OL) 
23 e 24 de abril de 2016 

• Fisiopatologia das infecções do trato respiratório 

• Fisiopatologia das infecções do trato urinário  
 
 
3ª AULA – PRÁTICA (P) 
21 e 22 de maio de 2016 

• Diagnostico laboratorial das Infecções do Trato respiratório 

• Diagnostico laboratorial das Infecções do Trato urinário 
 
 
4ª AULA – TEÓRICA (OL) 
25 e 26 de junho de 2016 

• Fisiopatologia das infecções do trato genital 

• Fisiopatologia das infecções do trato gastrointestinal 
 
5ª AULA – PRÁTICA (P) 
30 e 31 de julho de 2016 

• Diagnostico laboratorial das Infecções do Trato genital  

• Diagnostico laboratorial das Infecções do Trato gastrointestinal 
 
 
6ª AULA – TEÓRICA (OL) 
27 e 28 de agosto de 2016 

• Fisiopatologia das infecções sistêmicas (sepse) 

• Fisiopatologia das infecções do Sistema Nervoso 
 
 
7ª AULA – PRÁTICA (P) 
24 e 25 de setembro de 2016 

• Diagnostico laboratorial das Infecções sistêmicas  

• Diagnostico laboratorial das Infecções - Meningite, encefalites 
 
 
8ª AULA – TEÓRICA (OL) 
29 e 30 de outubro de 2016 

• O Laboratório de micologia medica 

• Coleta de material clinico para exame micológico  

• Infecções fungicas superficiais 
 
 
 
 
 



9ª AULA – PRÁTICA (P) 
19 e 20 de novembro de 2016 

• Conhecimento de métodos diagnósticos laboratoriais para fungo de micoses superficiais 

• Fungos dermatofitos, nao dermatofitos e leveduras  
 
 
10ª AULA – TEÓRICA (OL) 
03 e 04 de dezembro de 2016 

• Micoses subcutâneas: Cromomicose, Esporotricose, Hialohifomicose, Feohifomicose 
 
 
11ª AULA – PRÁTICA (P) 
21 e 22 de janeiro de 2017  

• Conhecimento de métodos diagnósticos laboratoriais para fungo de micoses subcutâneas 
 
 
12ª AULA – TEÓRICA (OL) 
18 e 19 de fevereiro de 2017 

• Micoses profundas e oportunistas 
 
 
13ª AULA – PRÁTICA (P) 
25 e 26 de março de 2017 

• Conhecimento de métodos diagnósticos laboratoriais para fungo de micoses profundas 
 
 
14ª AULA – TEÓRICA (OL) 
29 e 30 de abril de 2017  

• RNA-vírus Família: Picornaviridae Rhabdoviridae Paramyxoviridae Togaviridae Flaviviridae 
Retroviridae Coronaviridae 

• DNA-vírus Família: Herpesviridae;  Adenoviridae Papovaviridae Poxviridae Parvoviridae 

 
 
15ª AULA – TEÓRICA E PRESENÇA OBRIGATÓRIA (P) 
27 de maio de 2017 

•••• Uptodate em microbiologia clinica com revisão geral de todos os temas da programação. 

•••• Certificação e jantar de confraternização oferecido pela AC&T 

 
 
 
 

Obs: (OL) – Aulas “On Line” 
        (P)   -  Aulas Presenciais 

 
 
 
 

 



COORDENADOR: 
 
PROF. DR. PAULO CESAR NAOUM 
Doutor, Livre-Docente e Professor Titular pela UNESP, Pós-Doutorado pelas Universidades de 
Cambridge, Inglaterra e de Roma, Itália. Doze livros científicos publicados além de artigos científicos. É 
diretor da AC&T de São José do Rio Preto, SP e responsável pelos módulos da série vermelha e 
coagulação. 
 
 
PROFESSOR DO CURSO: 
 
PROFA. DRA. MARGARETE TERESA GOTTARDO DE ALMEIDA 
Professor Adjunto da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. 
Coordenadora Regional da Sociedade Brasileira de Microbiologia. 

 
 
SISTEMA PRESENCIAL (P) OU ON LINE (OL) 
INÍCIO: 12 DE MARÇO DE 2016 
TÉRMINO: 27 DE MAIO DE 2017 
 
 
 
O curso de Microbiologia, Micologia e Virologia em sua 7ª edição é credenciado pelo MEC e com 
certificação amplamente aceita nas instituições públicas e privadas brasileiras. 
 
O curso terá 15 aulas, sendo oito aulas teóricas e sete práticas. As aulas teóricas, com exceção da primeira 
e última que são presenciais, serão no modo on line. Nas sete aulas práticas o aluno tem a obrigatoriedade 
de frequentar 75% das aulas. As aulas dos cursos on line serão disponibilizadas em CD e as aulas práticas 
serão disponibilizadas em manuais técnicos. 
 
 
 
 
INVESTIMENTO: 
 
15 parcelas de R$600,00 
Inclui: acomodações em flats feminino e masculino, café da manhã, cofee-break e transporte por meio de 
vans dos flats para a AC&T e retorno. 
 
 
Informações adicionais sobre a Academia de Ciência e Tecnologia e temas relacionados com a 
Microbiologia podem ser obtidos no site: 
 
 
 
 

www.ciencianews.com.br 
 
 
 
 
 
 


