
       

   

 

 

MINICURSO DE IMUNOLOGIA E PRODUÇÃO DE VACINAS 

 

OBJETIVOS: 

O objetivo deste minicurso é apresentar aos alunos uma linha de conhecimento sobre 
imunologia e desenvolvimento de vacinas do conceito à aplicação, focando nos aspectos 
biotecnológicos. 

 

CONTEÚDO: 

Os alunos serão introduzidos aos conceitos básicos da imunidade inata e adquirida e de como 
as vacinas funcionam para gerar proteção. Passando para o desenvolvimento e obtenção de 
antígenos e estratégias vacinais, abordando os passos necessários para o desenvolvimento de 
uma vacina segura e eficaz, e a importância das vias de imunização.  

Serão abordados durante o curso: conceitos de imunologia voltada para a imunidade 
adquirida (imunização ativa) tanto humoral, quanto celular. Conceitos sobre imunização 
passiva e ativa. Antígenos vacinais, adjuvantes, vias de imunização e passos necessários para 
o desenvolvimento de uma vacina. O minicurso contará com a participação: 

 

 

Dr. ª Ana Carolina Ramos Moreno, pesquisadora no Laboratório de 
Desenvolvimento de Vacinas do Departamento de Microbiologia do ICB-
USP.  

 

 Dr. Renato Mancini Astray, pesquisador no Instituto Butantan com ênfase 
em biotecnologia. Atualmente trabalha no desenvolvimento de vacinas 
virais.   

 
 
 

Dr. ª Bruna Maldonado, sócia-fundadora da ImunoTera Soluções 
Terapêuticas, spin off da Universidade de São Paulo, que busca 
transformas pesquisa básica em produtos, em benefício da sociedade. 

 

 

 

 



       

 

 

 

 1º DIA – Drª Bruna Maldonado 

 -Introdução à imunologia (imunidade inata e adquirida) 

 -Imunidade adquirida (humoral e celular) 

2º Dia - Drª Ana Moreno  

 -Tipos de imunização (ativa e passiva) 

 -Diferenças, objetivos, produtos 

 -Tipos de antígenos vacinais (antígenos já utilizados no calendário vacinal e novas 
estratégias) 

-Adjuvantes e vias de administração de vacinas. Importância e impacto na proteção 

3º Dia – Dr. Renato Astray  

 -Passos necessários para o desenvolvimento de vacinas (do conceito à aplicação) 

 -Principais vacinas contra SARS-COV-2. 

 

INFORMAÇÕES: 

-Quantidade de vagas: 100 vagas 

-Plataforma: Google Meet 

-Período de Inscrições: 7 de outubro a 15 de outubro 

-Link para as inscrições: Será divulgado nas redes sociais (Instagram e Facebook 
@biotecnologiaunifesp e no site www.integrabiotec.com) 

-Data do minicurso: 19 a 21 de outubro, das 9h às 11h30.  

-Carga horária total do certificado: 07 horas.  

  

  

Atenciosamente, 

Comissão Organizadora.  

      São José dos Campos, 30 de setembro de 2020. 

 

http://www.integrabiotec.com/

