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EMENTA: 

Estudo das relações parasita-hospedeiro; Morfologia, biologia dos principais Protozoários, 

Artrópodes e Helmintos de interesse veterinário; Diagnósticos laboratoriais para 

identificação dos parasitos. 

 

OBJETIVOS GERAIS (Considerar habilidades e competências das Diretrizes 

Nacionais): 

Realizar atividades teóricas e práticas de forma sincronizada para facilitar o aprendizado e, 

sempre que possível, observar a interdisciplinariedade da formação acadêmica, procurando 

desempenhar as atividades acadêmicas em sincronia com as demais disciplinas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Proporcionar aos alunos conhecimentos específicos de noções gerais sobre os parasitas 

dos animais domésticos. Permitir a identificação das principais categorias taxonômicas de 

parasitas. 

-Transmitir aos alunos embasamento teórico e prático sobre o ciclo evolutivo, mecanismos 

de transmissão e interação entre parasito e hospedeiro e com meio ambiente. Proporcionar 

uma visão integrada de parasitologia com outras áreas afins. 

-Permitir aos alunos o estudo das técnicas utilizadas na pesquisa de parasitas, e na 

identificação morfológica dos principais grupos de parasitos (helmintos, artrópodes e 

protozoários). 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 



 

CONTEÚDO (Tópicos): 

-Interações entre os seres vivos 

-Classificação e nomenclatura dos seres vivos 

-Introdução à parasitologia 

-Artropodologia: 

   -Classe Insecta (Ordem Diptera e Ordem Siphonaptera) e Classe Arachnida (Ordem 

Acari) 

-Helmintologia 

   -Cestóides, trematóides e nematóides 

   -Coleta de fezes e exames coproparasitológicos 

-Protozoologia 

   -Filo Apicomplexa, Filo Sarcomastigophora 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- levantamento do conhecimento prévio dos estudantes; 

- exposição oral / dialogada; 

- discussões, debates e questionamentos; 

- leituras e estudos dirigidos; 

- atividades escritas individuais e em grupos; 

- apresentações por parte dos alunos de: plenárias, painéis, mini aulas etc. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

Serão realizadas três avaliações escritas dos assuntos abordados nas aulas teóricas e 

práticas. Os alunos serão avaliados também através de grupos de discussão durante as aulas 

e exercícios sobre os assuntos abordados. Adicionalmente, será feita avaliações durante as 

aulas práticas pela participação durante as aulas e elaboração de relatórios. 
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