
DISCIPLINA: FUNGOS FILAMENTOSOS COM POTENCIAL 

BIOTECNOLÓGICO. 

 

CARGA HORÁRIA: APROXIMADAMENTE 360 HORAS– período parcial (8 às 

12 horas). 

 

COORDENADORES: Simone Quinelato e Aurea M.L de Moraes 

 

EMENTA  

A disciplina tem a proposta de transmitir ao aluno conhecimentos sobre a 

diversidade fúngica, abordando aspectos morfológicos, taxonômicos, 

reprodutivos, ecológicos e as principais aplicações biotecnológicas destes 

microrganismos. Assim como apresentar noçōes básicas de fisiologia e 

aspectos nutricionais, metabolismo fúngico primário e secundário, 

técnicas de isolamento, cultivo e preservação de fungos com potencial 

biotecnológico. 

 

OBJETIVO 

1- Conhecer a diversidade do Reino Fungi e seu potencial biotecnológico; 
 

2- Desenvolver habilidades para a observação, diferenciação das estruturas 
fúngicas e identificação de espécies com potencial biotecnológico; 

 
3- Capacitar o aluno em técnicas de isolamento, cultivo, identificação e 

preservação de espécies com potencial biotecnológico; 
 

4- Capacitar o aluno a manusear os equipamentos utilizados no laboratório 
de micologia. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Formação teórica a ser oferecida ao aluno: 

1- Aspectos gerais de morfologia, nutrição, metabolismo, reprodução e 

ecologia de fungos filamentosos de interesse biotecnológico; 

 

2- Fungos Filamentosos e seu potencial biotecnológico: principais espécies, 

bioprospecção, importância econômica e para saúde pública; 

 

 

 



3- Tópicos básicos de taxonomia e sistemática de espécies com potencial 

biotecnológico; 

 

 

4- Identificação de espécies de interesse biotecnológico: caracterização 

morfológica; 

 

5- Métodos de preservação de espécies de interesse biotecnológico; 

 

 

Atividades práticas a serem desenvolvidas pelo aluno durante o estágio: 

 

1- Técnicas de isolamento de espécies de interesse biotecnológico; 

 

2- Técnicas de cultivo de espécies de interesse biotecnológico; 

 

3- Técnicas de identificação de espécies de interesse biotecnológico: macro 

e micromorfológicas; 

 

4- Técnicas de preservação de espécies de interesse biotecnológico. 

 

 

Avaliação  

 

A avaliação da disciplina compreenderá um relatório parcial, a ser entregue 

na metade do curso, um relatório final, a ser entregue no final do curso, 

além da elaboração de um pôster contendo um resumo de todo o conteúdo 

teórico e prático apreendido durante o curso.  Esse pôster será apresentado 

oralmente no workshop do Curso de Especialização de nível Técnico em 

Biologia Parasitária e Biotecnologia (CENT), o qual realizar-se-á no final do 

Curso. Além da avaliação mencionada anteriormente, na qual o aluno 

deverá obter média maior igual a sete, o aluno deverá ter no mínimo, 

frequência de 75%. Tanto a frequência, quanto o desenvolvimento do aluno 

durante o estágio, serão acompanhados mensalmente pela coordenação 

do CENT, através de formulários que serão encaminhados à coordenação 

pelo Coordenador e/ou orientador do aluno.  
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