
Projeto Disciplina Micologia – Metabólitos secundários 

 

DISCIPLINA: MICOLOGIA – METABOLITOS SECUNDÁRIOS 

CARGA HORÁRIA:  De segunda a sexta de 8 as 12hs - 4 meses  

COORDENADORES: GISELA LARA DA COSTA / Manoel Marques Evangelista de Oliveira 

 

EMENTA  

 
Esta disciplina visa fornecer dados e informações para o conhecimento dos fungos filamentosos. 
Taxonomia e química de fungos. Ecologia de fungos. Fungos na indústria. Fungos como agentes 
de controle biológico. Fungos como simbiontes de plantas (endófitos). Medicamentos advindos 
de fungos e prospecção da micobiota.  

 

OBJETIVO 

Proporcionar a aprendizagem dos fungos e seus metabolitos secundários 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Formação teórica a ser oferecida ao aluno: 

1. Introdução à micologia: histórico e caracteres gerais 
2. Habitat e dispersão dos fungos 
3. Noções de ecologia de fungos 
4. Interações fúngicas 
5. Fungos: metabólitos secundários e suas aplicações 
6. Cromatografia em camada delgada e suas aplicações 

 

Atividades práticas a serem desenvolvidas pelo aluno durante o estágio: 

 

1. Reativação das cepas de fungos preservados em óleo mineral 

2. Crescimento e fermentação líquida dos isolados de fúngicos 

3. Obtenção de extratos brutos; 

4. Caracterização dos metabólitos secundários por cromatografia de camada fina 

5. Detecção de atividade antimicrobiana através de teste de agar difusão em disco 

e bioautografia. 

 

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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