
Ementa:  

Preparar o discente para aplicar as diversas metodologias de pesquisa in vitro no estudo de 

biofilmes microbianos. Instruir e estimular o discente à desenvolver o interesse científico e 

discussão de artigos científicos sobre biofilmes em alimentos. Escrever projetos de pesquisas 

para estudos in vitro. Estimular a divulgação do conhecimento das pesquisas realizadas pelo 

discente por meio de congressos de relevância nacional e internacional e publicações em 

revistas de impacto. Objetiva-se transmitir aos discentes os conhecimentos básicos sobre 

biofilme e sua importância em alimentos. Para tanto, estuda-se o processo de desenvolvimento 

de biofilmes, as estratégias de sobrevivência dos microrganismos vivendo em biofilmes e 

métodos de controle. O conteúdo teórico e prático visa proporcionar aos discentes conceitos 

básicos, assim como desenvolver o interesse dos discentes sobre o tópico. O programa prático 

especificamente direcionado ao Programa de Biociência Animal tem como meta familiarizar os 

discentes com técnicas de crescimento e análise de biofilmes, proporcionando uma experiência 

fundamental para que o discente possa desenvolver futuros estudos nesta área. CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO TEÓRICO-PRÁTICO Introdução ao estudo de biofilmes Biofilme: estratégias 

de crescimento e sobrevivência Microrganismos formadores de biofilmes Desenvolvimento de 

biofilmes em superfícies inertes Técnicas de estudo e cultivo de biofilmes in vitro (Teórica e 

Prática) Apresentação de artigos da literatura atual e discussão de perspectivas de estudos 

futuros relacionadas ao tema O conteúdo programático tem por objetivo apresentar conceitos 

básicos sobre biofilmes, sua natureza e interações dos microrganismos formadores e os 

alimentos. As aulas teóricas serão ministradas e complementadas por seminários e discussões 

conduzidas pelos alunos. A avaliação será feita durante os seminários e atividades em 

laboratório. Será elaborado um resumo para Congresso Nacional ou Internacional ao final da 

disciplina que também fará parte da composição da avaliação. 
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