
MINICURSO 1: ANÁLISE DAS DIFERENÇAS DE EXPRESSÃO DE ANTÍGENOS EM CEPAS DE 

Toxoplasma gondii ISOLADAS NO BRASIL.

LABORATÓRIO: Laboratório de Imunoparasitologia “Dr. Mario Endsfelz Camargos”

PROF RESPONSÁVEL: José Roberto Mineo

TEMÁTICA: Análise de diferenças de expressão entre isolados brasileiros de Toxoplasma gondii

utilizando ferramentas da imunologia clássica e contemporânea.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO QUE ACONTECERÁ NO MINICURSO:

Verificaremos a expressão antigênica diferenciada de diferentes cepas de Toxoplasma gondii por meio 

de técnicas da imunologia clássica, como Western Blotting, e outras contemporâneas, como a reação 

em cadeia pela polimerase (polimerase chain reaction – PCR). Executaremos essa análise em 

Marcadores atualmente associados com a virulência desse parasito, apresentando ao final do trabalho 

uma caracterização sobre sua possível virulência comparada às cepas padrões.

VAGAS: 6

LOCAL(AIS): Laboratório de Imunoparasitologia “Dr. Mario Endsfelz Camargos”

PRÉ-REQUISITOS:

- Ter cursado as disciplinas de imunologia e parasitologia.



MINICURSO 2 : ANÁLISE DE IMAGEM UTILIZANDO O SOFTWARE IMAGEJ

LABORATÓRIO: Qualquer sala de aula disponível

PROF RESPONSÁVEL: Alberto da Silva Moraes

TEMÁTICA: Análise morfométrica de imagens

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO QUE ACONTECERÁ NO MINICURSO: os alunos terão contato com 

algumas das principais ferramentas de análise morfométrica no ImageJ que incluem: quantificação de 

fluorescência, uso de máscaras, análise telomérica, nucleusJ, quantificação de bandas em SDS-PAGE 

e Westernblot, seleção de regiões de interesse (ROIs) manualmente, por thresholding ou por análise 

de partículas, parâmetros geométricos, absorciométricos e texturais de análise, deconvolução de 

cores, stitching, criação de macros, análise de diversos arquivos de forma automatizada (batch).

VAGAS: 10 vagas.

LOCAL(AIS): depende do laboratório disponível.

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS: Notebook ou Macbook

PRÉ-REQUISITOS: os notebooks devem ter a versão mais recente do Java já instalada e também um 

software de descompactação de arquivos (WinZip ou WinRAR) para descompactar o ImageJ e seus 

plugins. Já ter o ImageJ instalado facilitará bastante. Como existem diferentes versões disponíveis na 

rede, eu recomendo o uso da versão original que pode ser baixada no site 

https://imagej.nih.gov/ij/index.html. É importante que o aluno domine recursos de informática, no que 

diz respeito a criação, renomeação e movimentação de pastas e arquivos em seu computador, 

instalação de software, e alguma noção de linguagem de programação. Infelizmente não teremos 

tempo disponível para solucionar dúvidas básicas de informática. Também é primordial que os alunos 

tenham em seus computadores, nem que seja através de compartilhamento de rede celular, acesso à 

internet para download dos plugins conforme forem necessários, e também de outros arquivos 

fornecidos pelo professor. A interface do ImageJ é em inglês e, portanto, conhecimento básico do 

idioma é importante. Também é importante que, aqueles que utilizam sistema operacional em 

português ou outro idioma que não o inglês saibam como temporariamente mudar as configurações 

de idioma do Excel (pontos para decimais e vírgulas para milhares).



MINICURSO 3: ANÁLISE ULTRAESTRUTURAL EM MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 

TRANSMISSÃO: CONCEITOS BÁSICOS E APLICAÇÃO BIOLÓGICA.

LABORATÓRIO: Laboratório de Biologia da Reprodução do Instituto de Ciências Biomédicas (ICBIM).

PROF RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Marcelo Emílio Beletti.

TEMÁTICA: Estudos sobre a aplicação da microscopia eletrônica de transmissão na análise 

ultraestrutural de órgãos de animais experimentais.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO QUE ACONTECERÁ NO MINICURSO: 

O minicurso propõe apresentar as bases teóricas e práticas para o desenvolvimento da técnica que 

envolve análises ultraestruturais utilizando a microscopia eletrônica de transmissão. Neste sentido, a 

presente proposta visa explorar análises citológicas e histológicas da estrutura de órgãos de animais 

experimentais, tais como camundongos. Assim, fragmentos de diferentes órgãos serão coletados, 

fixados e submetidos ao processo de inclusão em resina. Posteriormente, a utilização de aparelhos 

específicos, tais como: piramitomo e ultra-micrótomo será demonstrada aos alunos. O contraste das 

amostras bem como a análise das mesmas ao Microscópio Eletrônico de Transmissão serão 

realizados pelos alunos com o auxílio dos monitores. Por fim, as imagens obtidas serão avaliadas de 

maneira qualitativa tendo como referencial teórico o que já está descrito na literatura. Ao finalizar do 

minicurso os estudantes serão capazes de reconhecer as principais características citológicas e 

histológicas dos tecidos analisados de animais experimentais e gerarão um relatório detalhando o que 

foi observado.

VAGAS: 6 vagas.

LOCAL(AIS): Sala 2B234 (bloco 2B, 2° andar) e Laboratório de Microscopia Avançada (sala 2B247, 

bloco 2B, 2° andar)

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS: O uso do avental (jaleco) é obrigatório por parte dos alunos 

participantes, além disso, se possível recomendamos que os mesmos tragam os seus computadores 

pessoais (notebook) para as atividades que serão desenvolvidas.

PRÉ-REQUISITOS: Estudantes de graduação que já tenham cursado as disciplinas de biologia celular 

e histologia.



MINICURSO 4: NEUROPLASTICIDADE: TEORIA E PRÁTICA

PROFa RESPONSÁVEL: Profa. Dra. Renata Graciele Zanon (rezanon@yahoo.com.br)

TEMÁTICA: Neurociência

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO QUE ACONTECERÁ NO MINICURSO: O minicurso propõe apresentar 

conceitos básicos sobre a plasticidade do sistema nervoso central e periférico e demonstrar de forma 

teórico-pratica alguns meios de análise dessa plasticidade. Dentro desse contexto, os alunos irão 

fazer práticas de imunofluorescência e colorações do tecido nervoso, para posterior quantificação com 

programas específicos de análise de imagens. 

VAGAS: 6 alunos

LOCAL: As atividades teórico-práticas serão realizadas nas dependências do Laboratório de 

Morfologia e Cultura Celular (LAMOC), no Departamento de Anatomia Humana, na sala 2A10 do 

bloco 2A do Campus Umuarama.

PRÉ-REQUISITOS:

- Ter cursado ou estar cursando as disciplinas de anatomia e fisiologia (com conclusão até a data do 

evento)

- Estar entre os três últimos períodos do curso



MINICURSO 5: "DOS VÍRUS AOS ANTIVIRAIS"

LABORATÓRIO: Laboratório de Virologia

PROF RESPONSÁVEL: Ana Carolina Gomes Jardim

TEMÁTICA: Pesquisa Antiviral

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO QUE ACONTECERÁ NO MINICURSO: 

Aulas teóricas:

- Apresentação do minicurso;

- Aula teórica sobre cultivo celular e cultivo de vírus;

- Aula teórica sobre Vírus e Antivirais;

- Aula teórica sobre o Vírus da Chikungunya;

- Aula teórica sobre construções genéticas virais utilizadas para ensaios antivirais.

Aulas práticas:

- Experimentos práticos com cultura de células;

- Prática de tratamento de células para realização de ensaios de viabilidade celular e de análise de 

atividade antiviral de compostos naturais e sintéticos;

- Realização de ensaios de viabilidade celular e leitura de absorbância;

- Realização de ensaios antivirais e leitura de luminescência;

- Realização de ensaios antivirais e análise de ensaios redução de placas;

- Análise, interpretação e discussão dos dados.

Atividades adicionais:

- Desenvolvimento de projeto de pesquisa.

VAGAS: 4

LOCAL(AIS): Laboratório de Virologia e salas de aulas (a reservar)

PRÉ-REQUISITOS: ter cursado disciplina de virologia (PREFERENCIALMENTE: alunos a partir do 5 

período).



MINICURSO 6: ENSAIOS ANTIBACTERIANOS PARA A AVALIAÇÃO DO POTENCIAL 

ANTIBIÓTICO DE PLANTAS MEDICINAIS

LABORATÓRIO: Laboratório de Microbiologia Bloco 4C Sala 215

PROF RESPONSÁVEL: Carlos Henrique Gomes Martins

TEMÁTICA: Importância das plantas medicinais e demonstrar os diferentes ensaios qualitativos e 

quantitativos para a avaliação da atividade antibacteriana em espécies vegetais.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO QUE ACONTECERÁ NO MINICURSO: 

- Caracterização das bactérias;

- Plantas medicinais e sua importância social, econômica e no desenvolvimento social;

- Uso das plantas medicinais na busca de novos compostos antibacterianos;

- Técnicas para avaliação da atividade antibacteriana:

Qualitativa – Método da Difusão

Quantitativa – Método da Diluição

- Como interpretar os ensaios da atividade antibacteriana.

VAGAS: 10

LOCAL(AIS): Sala de Aula e Laboratório de Microbiologia 4C 215

PRÉ-REQUISITOS: alunos do 6º e 7º período, que tenham sido aprovados na disciplina de 

microbiologia.



MINICURSO 7: IMUNOPATOLOGIA DE DOENÇAS INFECCIOSAS COM ÊNFASE EM ESTUDOS EM 

MODELOS EXPERIMENTAIS IN VIVO

LABORATÓRIO: Laboratório de Imunopatologia (IMPAT) do Instituto de Ciências Biomédicas (ICBIM)

PROF RESPONSÁVEL: Profa. Dra. Neide Maria da Silva

TEMÁTICA: Estudos sobre a imunopatologia de doenças causadas por protozoários parasitas 

intracelulares.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO QUE ACONTECERÁ NO MINICURSO: 

O minicurso propõe apresentar as bases teóricas e práticas para o desenvolvimento das técnicas que 

envolvem análises histopatológicas, no contexto da toxoplasmose e malária experimentais. Neste 

sentido, a presente proposta visa explorar atividades direcionadas para análises histológicas e 

patológicas de alterações teciduais causadas no curso dessas infecções, tais como aquelas que 

acometem órgãos alvo de animais (camundongos) experimentalmente infectados por Toxoplasma gondii

e Plasmodium berghei ANKA. Para tais finalidades, realizaremos colorações histológicas por 

Hematoxilina e Eosina (HE), Alcian Blue, bem como técnicas histoquímicas para detecção de 

marcadores moleculares específicos. Por fim, os dados obtidos pelos alunos serão avaliados de maneira 

qualitativa por microscopia óptica e quantitativa mediante ferramentas computacionais de análises de 

imagem. Ao finalizar o minicurso, os estudantes serão capazes de reconhecer as principais alterações 

histopatológicas de tecidos alvo em animais infectados em comparação com tecidos de animais 

saudáveis. Além disso, imagens representativas dos fenômenos observados serão capturadas em 

microscópio especifico de captura de imagens para confecção de fotomicrografias e os dados serão 

analisados estatisticamente para representação gráfica.

VAGAS: 6 vagas

LOCAL(AIS): Sala 2B229 (bloco 2B, 2° andar) e Laboratório de Técnicas Histológicas (sala 2B244, bloco 

2B, 2° andar)

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS: O uso do avental (jaleco) é obrigatório por parte dos alunos 

participantes, além disso, se possível recomendamos que os mesmos tragam os seus computadores 

pessoais (notebook) para as atividades que serão desenvolvidas.

PRÉ-REQUISITOS: Estudantes de graduação que já tenham cursado as disciplinas de biologia celular 

e/ou histologia, parasitologia e imunologia.



MINICURSO 8: AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO ENTRE VILOS PLACENTÁRIOS HUMANOS E 

CÉLULAS TROFOBLÁSTICAS EXTRAVILOSAS

LABORATÓRIO: Imunofisiologia da Reprodução

PROFa RESPONSÁVEL: Bellisa de Freitas Barbosa

TEMÁTICA: Embriologia, Parasitologia e Imunologia

DESCRIÇÃO: No microambiente placentário diversos fatores podem contribuir para a migração e 

invasão do trofoblasto extraviloso. A enzima ciclooxigenase (COX-2) é responsável pela produção de 

prostaglandina (PGE2) que favorece a proliferação de Toxoplasma gondii. Sendo assim, o objetivo 

deste minicurso é avaliar se a inibição de (COX-2) juntamente com a infecção por T. gondii em vilos

placentários é capaz de influenciar as células trofoblásticas extravilosas (HTR8/SVneo). Para isso, 

após o tratamento com o sobrenadante dos vilos placentários, avaliaremos nas células trofoblásticas a 

proliferação intracelular de T. gondii através do ensaio de β-galactosidase, a expressão da proteína 

ERK 1/2 pelo ensaio de Western blotting e, por fim, a migração pelo ensaio de scratch.

VAGAS: 5

PRÉ-REQUISITOS: Ter cursado as disciplinas de Embriologia, Parasitologia e Imunologia.



MINICURSO 9: LEISHMANIOSES: IMPORTÂNCIA DAS FERRAMENTAS DIAGNÓSTICAS E DO 

TRATAMENTO PARA A SAÚDE PÚBLICA

LABORATÓRIO: Laboratório de Bioensaios em Leishmania

PROF RESPONSÁVEL: Sydnei Magno da Silva

TEMÁTICA: Parasitologia

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO QUE ACONTECERÁ NO MINICURSO: 

O minicurso pretende viabilizar um espaço para: apresentação da problemática das leishmaniose; 

demonstração prática do cultivo de parasitos e células de mamífero; realização dos testes de drogas e 

citotoxicidade, bem como, análise de dados para determinação do índice de seletividade pelas 

concentrações inibitórias e citotóxicas. No âmbito do diagnóstico, serão demonstradas as técnicas: 

reação de imunofluorescência indireta, PCR convencional seguida de reação de restrição enzimática 

para determinação da espécie de Leishmania spp. e análise de dados de PCR em tempo real para 

quantificação da carga parasitária tecidual.

VAGAS: 6

LOCAL(AIS): - Laboratório de Bioensaios em Leishmania 4C 222a

- Laboratório de Sorologia e Biologia Molecular de Parasitos 4C 241

- Laboratório de Ensino de Parasitologia 4C 238

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS: 

PRÉ-REQUISITOS: Ter cursado Genética e Parasitologia.



MINICURSO 10: MODELOS EXPERIMENTAIS

LABORATÓRIO: Biotério Central - REBIR

PROF. RESPONSÁVEL: Murilo Vieira da Silva

TEMÁTICA: Este minicurso objetiva desenvolver habilidades na área de ciência em animais de 

laboratório. Uma ciência base para o desenvolvimento de todas as demais áreas que utilizam animais 

como modelos experimentais no desenvolvimento de seus protocolos experimentais. 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO QUE ACONTECERÁ NO MINICURSO: Neste minicurso os alunos 

acompanharão protocolos experimentais desenvolvendo suas habilidades de manejo, contenção, 

coleta e administração de fluidos, pontos finais humanitários, coleta de materiais biológicos e análise 

laboratorial destas amostras com foco em análises clínicas (hemograma e perfil bioquímico). Ao final 

do minicurso serão discutidas todas as etapas, com foco no desenho experimental e possíveis 

alterações encontradas entre os grupos experimentais.

VAGAS: 10 vagas.

LOCAL(AIS): Biotério Central da REBIR – Bloco 4U – Campus Umuarama

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS: O Laboratório fornecerá todos os equipamentos necessários pra 

o curso. Se atentar para normas de biossegurança: Cabelos longos amarrados, calça comprida, 

sapatos fechados.

PRÉ-REQUISITOS: Ter cursado no mínimo o 6 período ou equivalente do curso de graduação.



MINICURSO 11: MODELOS EXPERIMENTAIS E ESTRATÉGIAS DE DIAGNÓSTICO NO ESTUDO 

DE DOENÇAS ALÉRGICAS

LABORATÓRIO: Laboratório de Alergia e Imunologia Clínica

PROF RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Ernesto Akio Taketomi

TEMÁTICA: Alergia e Imunologia Clinica 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO QUE ACONTECERÁ NO MINICURSO: 

As doenças alérgicas apresentaram um expressivo aumento na sua prevalência no mundo e em 

especial em países tropicais como o Brasil. A ampliação dos conhecimentos relacionados ao 

diagnóstico de sensibilização e das doenças alérgicas mostra uma distinção de cenários de acordo 

com regiões analisadas uma vez que o perfil de sensibilização dos pacientes sofre influências locais. 

Assim, o objetivo deste minicurso é discutir assuntos teóricos relacionados a resposta imune envolvida 

nos processos alérgicos (asma, rinite e dermatite atópica), diagnosticar o perfil de sensibilização dos 

alunos envolvidos nele através da realização de testes diagnósticos como o Skin Prick Test, analisar o 

perfil sorológico dos envolvidos através de diferentes técnicas imunológicas como o ELISA e Western 

Blot, por fim a análise dos dados encontrados após a realização das diferentes técnicas imunológicas 

através de softwares estatísticos e apresentação final dos dados ao público do Curso de Verão em 

Imunologia, Biologia Celular e Parasitologia. Além disso, serão abordadas técnicas de 

desenvolvimento de modelos experimentais in vitro e in vivo, assim como a produção de alérgenos

recombinantes de uso biomédico.

VAGAS: 6

LOCAL(AIS): as atividades teórico-práticas serão realizadas nas dependências do Laboratório de 

Alergia e Imunologia Clínica (LALIC) na sala 4C01 do bloco 4C do Campus Umuarama.

PRÉ-REQUISITOS:

- Ter cursado a disciplina de Imunologia;

- Apresentar noções básicas sobre biossegurança;

- Ter interesse dentro da área temática.



MINICURSO 12: DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE DOENÇAS INFECCIOSAS

LABORATÓRIO: Laboratório de Microrganismos do Cerrado (LaMiCe)

PROF RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Jonny Yokosawa

TEMÁTICA: Biologia Molecular / Microbiologia

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO QUE ACONTECERÁ NO MINICURSO: 

O minicurso terá uma introdução teórica a respeito do uso de Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR) no diagnóstico de doenças infecciosas. Após embasamento teórico, os estudantes 

irão colocar em prática um protocolo clássico para extração de DNA, utilizando para isso carrapatos 

como amostras, a técnica de PCR para detecção do  DNA de um microrganismo transmitido por 

carrapatos e a eletroforese em gel de agarose para visualização do produto amplificado. Além disso, 

irão aprender a interpretar os resultados obtidos.

VAGAS: 20 vagas

LOCAL(AIS):

- Laboratório de Aula Prática de Microbiologia: bloco 4C (2º andar)

PRÉ-REQUISITOS: Ter cursado as disciplinas de genética, microbiologia e parasitologia.



MINICURSO 13: TÉCNICAS PARA A INVESTIGAÇÃO E VALIDAÇÃO DE BIOMARCADORES 

PARA AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS

LABORATÓRIO: Laboratório de Nanobiotecnologia

PROF RESPONSÁVEL: Luiz Ricardo Goulart Filho

TEMÁTICA: Nanobiotecnologia; Phage Display

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO QUE ACONTECERÁ NO MINICURSO: 

A descoberta e identificação de moléculas biológicas com potencial uso diagnóstico, terapêutico e 

vacinal é um dos principais objetivos em diversas pesquisas na área da biotecnologia. O Phage

display tem como princípio, o uso de moléculas recombinantes diferentes, tais como pequenos 

peptídeos ou fragmentos de anticorpos, expressos em proteínas externas de bacteriófagos 

filamentosos, e seu uso permite o isolamento e caracterização in vitro ou in vivo de peptídeos ligantes 

a uma vasta diversidade de alvos biológicos, sem necessidade de qualquer conhecimento prévio 

sobre a natureza dos mesmos. Assim, este minicurso tem como objetivo apresentar, de forma teórica 

e prática, algumas das técnicas de biologia molecular utilizadas na tecnologia do phage display, tais 

como: estratégias de seleção de bacteriófagos (biopanning), amplificação e titulação de fagos, 

extração e quantificação de DNA, eletroforese em gel de agarose, reação de sequenciamento e 

phage-ELISA. Para isso, será utilizada como estratégia experimental a seleção de fagos cujos 

peptídeos serão avaliados para serem utilizados como biomarcadores no diagnóstico de pacientes 

com câncer de mama.

VAGAS: 6 vagas

LOCAL(AIS): Sala 211 (Bloco 2E, 2º andar) e Laboratório de Nanobiotecnologia (Bloco 2E- Sala 248, 

2º andar).

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS: jaleco, calça comprida e sapato fechado.

PRÉ-REQUISITOS: estudantes de graduação da grande área de Ciências Biomédicas, Biológicas e 

da Saúde, que já tenham cursado Biologia Celular, Microbiologia, Virologia, Genética e Bioquímica.



MINICURSO 14: TÓPICOS EM CITOMETRIA DE FLUXO

LABORATÓRIO: LABIOT.

PROF RESPONSÁVEL: Marcelo José Barbosa Silva.

TEMÁTICA: Citometria de Fluxo.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO QUE ACONTECERÁ NO MINICURSO: 

O minicurso sobre Citometria de fluxo será dividido em um módulo teórico e um módulo prático. Na 

parte teórica serão abordados os tópicos: Componentes e teoria da citometria de fluxo, Anticorpos 

monoclonais e as bases teóricas da imunofenotipagem, Citometria multicolorimetrica e Principais erros 

relacionados a citometria. No módulo prático, será feita a marcação das amostras de células para um 

ensaio de Necrose/Apoptose, demonstração do funcionamento do equipamento e realizada a análise 

dos dados em um software específico.

VAGAS: 10 vagas.

LOCAL(AIS): A parte teórica será realizado na sala 6T10 e a parte prática na sala 6T07, Laboratório 

de Imunobiologia dos tumores e Osteoimunologia (laboratório organizador).

PRÉ-REQUISITOS: Sem pré-requisitos.



MINICURSO 15: IDENTIFICAÇÃO DE PROTEÍNAS OFÍDICAS COM POTENCIAL TERAPÊUTICO

LABORATÓRIO: Laboratório de Biologia Molecular e Celular

PROF RESPONSÁVEL: Drª Carla Cristine Neves Mamede

TEMÁTICA: Toxinas de serpentes com potencial terapêutico

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO QUE ACONTECERÁ NO MINICURSO: 

Peçonhas de serpentes são ricas fontes de compostos bioativos que despertam interesse científico, 

clínico e farmacológico. Inúmeras proteínas e peptídeos já isolados de peçonhas de serpentes têm 

sido estudadas quanto sua aplicação no diagnóstico e tratamento de desordens hemostáticas e 

cardiológicas, por exemplo. Com o objetivo de identificar toxinas ofídicas com potencial terapêutico, o 

presente minicurso apresentará, com uma abordagem teórica e prática, técnicas de purificação e 

caracterização bioquímica de proteínas de peçonhas de serpentes do gênero Bothrops, que interferem 

na hemostasia. Ao final do curso, os participantes farão uma apresentação oral dos resultados 

obtidos, identificando as possíveis aplicações terapêuticas das proteínas estudadas.

VAGAS: 10

LOCAL(AIS): Teórica: sala de aula com recurso audiovisual (reservar espaço); Prática: Laboratório de 

Biologia Molecular e Celular (Bloco 2A – 2º piso)

PRÉ-REQUISITOS: estudantes de graduação que já tenham cursado as disciplinas de Bioquímica 

e/ou Biologia Celular.


