
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-CRADUAÇ,'AO

PLANO DE ENSINO - PERÍODO LETIVO/ANO: 3'rimestre/2019

Programa: Ciências Aplicadas a Saúde

Área de Concentração: Medicina I
Mestrado ( x) Doutorado ()
Centro: CCS

Campus:Francisco Beltrão

Código
Disci lina

Nome

Biologia de Tumores 45

Carga horária

APSs Total

4ó
"Aula Teórica; Aula Prática; Atividade Prática Supervisionada)

Docente: Carolina Panis

Ementa

Discussão de artigos científicos e tópicos avançados dentro do tema Biologia de tumores,
visando compreender a imunobiologia do câncer da carcinogenêse ao desenvolvimento de
novas ro ostas tera êuticas em estudo.

Obj etivos

— Capacitar o estudante de Pós-Graduação no conhecimento avançado em Biologia de

Tumores através da discussão de artigos científicos publicados nos principais periódicos da

área. Preparar o estudante para o exercício da docência nesta área, através de conhecimentos

básicos e avançados.



Conteúdo Pro ramático
Discussão de artigos científicos dentro dos seguintes tópicos:

~ A natureza do câncer

~ Oncogenes e genes supressores de tumor

~ Fatores de crescimento, receptores e câncer

~ Etapas da tumorigênese

~ Instabilidade genômica

~ Angiogênese, invasão e metástase

~ Imunologia tumoral

~ Abordagem clínica do câncer

Metodolo ia

Aulas expositivas e dialogadas com discussão em sala de aula.
Utilização de recurso áudio-visual através da apresentação de seminários pelos discentes.
Discussão de artigos científicos através de estudo dirigido.
Discussão de casos clínicos.

Avaliação
(critérios, notas, esos, rocedimentos, instrumentos e eriodicidade

Ao longo disciplina serão critérios de avaliação:
—Participação nos debates em sala
—Apresentação de seminários
—Realização de avaliação escrita, caso o docente julgue necessário
—Percentual de presenca nas aulas.
A cada item descrito acima será atribuído o valor de 00 a 100 pontos. A nota final será a
somatória das notas de cada item dividos por 4.
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Francisco Beltrão, 01 de agosto de 2019.
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