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I. APRESENTAÇÃO 

O Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia da Faculdade de Palmas 

demonstra os aspectos da formação profissional, a missão institucional, as 

orientações didático-pedagógicas, a concepção da matriz curricular e os conteúdos 

programáticos, o sistema de avaliação do ensino-aprendizagem, a autoavaliação 

institucional e a estrutura acadêmica, em consonância com o Projeto Pedagógico 

Institucional – PPI e com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, constituindo 

a identidade do Curso. 

1.1. DADOS INSTITUCIONAIS 

1.1.1. Mantenedora 

Tabela 1 - Dados da Mantenedora 

NOME ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA 

CNPJ 06.099.229/0001-01 

ENDEREÇO Avenida Paulista nº 900, 1º andar, Bairro da Bela Vista 

CEP 01310-100 

MUNICÍPIO São Paulo  

ESTADO São Paulo.  

TELEFONE (11) 2168 9203 

FAX (11) 2168 9207 

 

1.1.2. Mantida 

Tabela 2 - Dados da Mantida 

NOME Faculdade de Palmas - FAPAL 

ENDEREÇO ACSU-SE 40, Conjunto 02, lotes 7 e 8 

MUNICÍPIO Palmas 

ESTADO Tocantins 

TELEFONE (63) 3232-7000 

E-MAIL 
PROCURADOR 
INSTITUCIONAL 

pigeral@unip.br 

SITE www.fapal.edu.br 

DIRIGENTE 
PRINCIPAL 

Prof. Ronaldo Roberto Filho 

PORTARIA DE 
CREDENCIAMENTO 

Portaria Ministerial n.º 3.762, publicada no D.O.U. de 
23/12/2002. 

 

1.2. Denominação do Curso 

Curso de Farmácia (Bacharelado) 

http://www.fapal.edu.br/
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1.3. Regime de Matrícula 

O curso de Farmácia é oferecido em regime semestral, com períodos letivos 

semestrais, e as matrículas são realizadas por blocos de disciplinas, conforme o 

Regimento da FAPAL. 

1.4. Turnos de Funcionamento 

Noturno 

1.5. Duração do Curso 

O Curso de Farmácia tem carga horária de 4.000 horas (4.800 horas-aula) que 

deve ser integralizado no mínimo em 8 semestres, e no máximo em 12 semestres. 

1.6. Número de Vagas 

Serão oferecidas 60 vagas. Amparada no disposto no artigo 53 da Lei nº 

9.394/1996, a FAPAL, por meio de seus colegiados superiores, estabeleceu que os 

candidatos classificados em processo seletivo e matriculados serão divididos em 

grupos de 50 alunos para aulas teóricas. Nas atividades práticas, os grupos têm as 

dimensões recomendadas pelo professor, com aprovação da Coordenação de Curso, 

procurando o tamanho ideal de 25 alunos por turma prática. 

 

1.7. Base Legal 

O Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia foi concebido com base na Lei n° 

9.394/96, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; no Decreto n° 

5.773/2006, RESOLUÇÃO CNE/CES 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002, que 

estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em 

Farmácia; na Resolução CNE/CES n°. 02/2007, que dispõe sobre carga horária 

mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de 

graduação, bacharelados, na modalidade presencial; com adequação de seus 

conteúdos curriculares às exigências do Decreto n° 5.626/2005, que trata da oferta da 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e dos estágios à Lei 11.788/2008. A 

infraestrutura institucional apresenta plenas condições de acessibilidade para 

portadores de necessidades especiais, em observância ao Decreto nº 5.296/2004. 
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II. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

2.1. DADOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO 

2.1.1. Histórico da Mantenedora 

A Faculdade de Palmas – FAPAL até o ano de 2017, era mantida pela 

Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – ASSUPERO, 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Avenida Paulista, 

nº 900, 1º andar, Bela Vista, São Paulo, Estado de São Paulo, com Estatuto registrado 

e protocolado em microfilme no Quarto Cartório de Títulos e Documentos de São 

Paulo, em 04/02/2004, sob o nº 477.740, cadastrada no CNPJ sob o nº 

06.099.229/0001-01. 

A partir de janeiro de 2018, foi aprovada a transformação do tipo jurídico da 

ASSUPERO de associação sem fins lucrativos para Sociedade Simples Limitada sob 

a denominação de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, cuja ata encontra-

se registrada no 4º Registro de Pessoas Jurídicas da Capital sob nº 669752, de 22 de 

janeiro de 2018, com manutenção do mesmo CNPJ nº 06.099.229/0001-01. 

Em 06 de julho de 2018, após registro na JUCESP, sob NIRE nº 3523113603-

9, ocorreu a transformação do tipo societário para ASSUPERO ENSINO SUPERIOR 

LTDA, permanecendo o mesmo CNPJ nº 06.099.229/0001-01. 

Com a transformação, a ASSUPERO passou à categoria administrativa de 

mantenedora com fins lucrativos. A SERES/MEC já efetuou a alteração no cadastro 

do sistema e-MEC. 

2.1.2. Histórico da Mantida 

A Faculdade de Palmas – FAPAL foi denominada Instituto Palmas de 

Ensino Superior - IPES, do credenciamento pela Portaria MEC nº 3.762 publicada 

em 23/12/2002, até a alteração da denominação pela Portaria MEC nº 738 de 

17/06/2010. Está instalada na ACSU-SE 40 – conj. 02 – Lote 07/08 – Centro, 

Palmas/TO. Foi recredenciada pela Portaria nº 1.932 de 05/11/2019, publicada no 

D.O.U. de 06/11/2019. 

A partir do credenciamento da instituição, foram criados, no decorrer dos anos 

subsequentes, 10 cursos de graduação (bacharelado e licenciatura) e 7 cursos 
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superiores de tecnologia, todos na modalidade de oferta presencial, em seu campus 

de Palmas. 

Em 20/07/2020 foi autorizada a unificação das mantidas Faculdade de Palmas 

– FAPAL e Instituto de Ensino e Pesquisa Objetivo – IEPO, sendo que a primeira 

incorporou a segunda, conforme a Portaria MEC nº 240, publicada em 24/07/2020. 

Desta forma, a FAPAL assumiu a responsabilidade integral pelos cursos do IEPO. 

A Faculdade de Palmas – FAPAL oferece os seguintes cursos de graduação: 

Administração, renovação de reconhecimento pela Portaria nº 207, publicada no 

DOU em 07/07/20; Arquitetura e Urbanismo autorizado pela Portaria nº 1028, 

publicada no DOU em 03/10/17; Biomedicina, autorizado pela Portaria nº 423, 

publicada no DOU em 13/06/18; Ciência da Computação, renovação de 

reconhecimento pela Portaria nº 520, publicada no DOU em 05/06/17; Ciências 

Contábeis, renovação de reconhecimento pela Portaria nº 270, publicada no DOU em 

04/04/17; Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, renovação de 

reconhecimento pela Portaria nº 209, publicada no DOU em 07/07/20; Direito, 

renovação de reconhecimento pela Portaria nº 207, publicada no DOU em 07/07/20; 

Educação Física – Graduação Plena autorizado pela Portaria nº 675, publicada no 

DOU em 06/07/17; Educação Física – licenciatura, renovação de reconhecimento 

pela Portaria nº 916, publicada no DOU em 28/12/18; Enfermagem, reconhecido pela 

Portaria nº 493, publicada no DOU em 30/06/15; Engenharia Civil, autorizado pela 

Portaria nº 1028, publicada no DOU em 03/10/17; Farmácia, autorizado pela Portaria 

nº 704, publicada no DOU em 05/10/15; e Fisioterapia, reconhecido pela Portaria nº 

201, publicada no DOU em 25/04/19. Também são oferecidos Cursos Superiores de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, reconhecido pela Portaria 

nº 188, publicada no DOU em 22/03/18; Estética e Cosmética, autorizado pela 

Portaria nº 13, publicada no DOU em 29/01/16; e Redes de Computadores, 

renovação de reconhecimento pela Portaria nº 948, publicada no DOU em 31/08/21. 

2.1.3. Contexto Educacional 

A Faculdade de Palmas - FAPAL surge para suprir as deficiências regionais 

em recursos humanos qualificados e para absorver a crescente massa de estudantes 

que concluiu ou, nos próximos anos, concluirá o ensino médio, conforme dados 

reveladores de pesquisa de mercado realizada. 
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Em 2020, a cidade de Palmas, cuja população é hoje estimada em 313.349 

habitantes (IBGE), contou com 10.790 novas matrículas no ensino médio, segundo o 

Censo da Educação Básica, considerando as redes municipal e estadual. No ano 

anterior, foram 46.963 candidatos inscritos em processos seletivos para um total de 

12.995 vagas oferecidas pelas instituições de ensino superior no município, segundo 

dados do INEP. 

Nesse aspecto, indiscutivelmente, verifica-se que as instituições particulares 

desempenham relevante papel na formação superior, de forma a atender a demanda 

de mercado resultante de um processo, qual seja o aumento do contingente de 

egressos do ensino médio, que reclama pela necessidade de mais vagas, mais cursos 

e mais instituições, democratizando, assim, o acesso dos jovens aos estudos de nível 

superior. 

O papel do sistema educacional privado é diminuir o fosso entre os 

concludentes do ensino médio e o acesso ao ensino superior. Isso pode ser feito 

mediante a autorização de mais cursos que, com competência e credibilidade, formem 

profissionais capacitados, preparados tanto para o setor empresarial quanto para a 

administração de órgãos públicos e privados. 

Palmas precisa de profissionais qualificados para a gestão de práticas de 

trabalho modernas, para o empreendedorismo, para o emprego de atitudes 

inovadoras e para os desafios do desenvolvimento sustentável. 

Sabe-se que, com a oferta de cursos de graduação, formando um contingente 

de profissionais com melhor preparação crítica, poder-se-á democratizar os projetos 

de cidadania e garantir bom êxito no processo de desenvolvimento e progresso 

regional. 

É nesse contexto que se insere a Faculdade de Palmas - FAPAL, que não 

poupa esforços no sentido de oferecer à comunidade cursos, projetos e programas 

voltados para as necessidades regionais e integrados à realidade de sua área de 

inserção. 

A FAPAL pretende estabelecer-se, ao longo do tempo, como um centro de 

referência no Estado do Tocantins no que diz respeito à formação de profissionais 

com competências e habilidades técnico-científicas reguladas pela ética e por uma 

visão crítica de seu papel na sociedade – uma formação profissional voltada para a 

assistência, o ensino, a pesquisa e a extensão em todos os níveis. 



8 
 

O curso de Farmácia desta Instituição tem como objetivo a formação do 

farmacêutico generalista, voltado para o medicamento e inserido no contexto da 

assistência integral à saúde. Na formação do profissional estão contempladas a 

pesquisa, a produção, a comercialização, a dispensação e a vigilância de sua ação 

farmacológica. O curso também abrange a formação social do farmacêutico como 

profissional da saúde, bem como a formação para as análises clínicas e toxicológicas 

e para a indústria de medicamentos. Ao concluir o curso, o profissional encontra-se 

apto a atuar em equipes multidisciplinares de saúde, promovendo vigilância 

farmacológica e sanitária. Está também capacitado a reorganizar e administrar 

instituições farmacêuticas. 

Além disso, há uma preocupação social da Instituição em atender ao mercado 

regional, já que, de acordo com informações obtidas do e-MEC, existem onze 

instituições de ensino superior na cidade e, dentre elas, duas oferecem o curso de 

Farmácia na modalidade presencial, número este insuficiente para abarcar a extensa 

demanda da região. 

Com a oferta do Curso de Farmácia, a FAPAL está contribuindo para a 

ampliação das oportunidades de acesso à formação superior em uma área cuja atual 

oferta não é capaz de absorver as demandas da sociedade e do mercado de trabalho. 

2.1.4. Inserção Regional da Instituição 

A concepção do Projeto Institucional da Faculdade de Palmas surge das 

necessidades e demandas da região, de forma a fortalecer o desenvolvimento e 

construir uma massa crítica de profissionais que promovam a sustentabilidade local e 

sedimentem os fatores socioculturais e político-econômicos como valores 

fundamentais para o fortalecimento integrado da cidade e das suas áreas de 

influência. 

Os cursos e os programas oferecidos pela FAPAL, mediante seus projetos 

pedagógicos específicos, serão organizados de modo a propiciar aos profissionais em 

formação conhecimentos e habilidades capazes de permitir-lhes: 

• a apropriação de conhecimentos básicos relacionados às áreas que serão 

objeto de sua atuação profissional, articulando teoria e prática nas 

diferentes configurações que a práxis profissional venha a assumir; 
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• o desempenho de suas atividades com competência técnica e compromisso 

social e político em seu contexto sociocultural de atuação. 

Ao definir a qualidade e a atualização da formação como objetivo central da 

proposta para o ensino de graduação, a FAPAL tem por finalidade a construção de 

processo coletivo de articulação de ações voltadas para a formação competente do 

profissional que pretende graduar. Nessa direção, torna-se imprescindível a interação 

da IES com a comunidade e os segmentos organizados da sociedade civil como 

expressão da qualidade social desejada para o cidadão a ser formado como 

profissional. 

A política definida pela Instituição para as questões sociais visa promover 

ações que permitam melhorar a qualidade de vida da população da região e 

modificações na educação e na cultura. A missão da Instituição inclui preparação para 

a liderança e o acompanhamento de profundas e densas mudanças induzidas pelo 

avanço tecnológico e pelas novas concepções de vida dele emergente. 

A FAPAL tem o compromisso de cooperar com o processo de desenvolvimento 

regional sustentável, uma vez que proporcionará aos seus alunos instrumentos 

técnico-científicos relevantes em seus cursos, que são úteis e básicos à elaboração 

de políticas públicas. A interação dos conteúdos com aspectos inerentes às questões 

sociais, jurídicas e ambientais, exigidas no mundo atual, possibilitará a formação de 

recursos humanos capazes de atuar em prol do desenvolvimento social, cultural e 

econômico sustentado. 

No âmbito administrativo, é preciso levar em conta as novas tecnologias de 

gestão propostas, que têm como mote principal – além da utilização dos modernos 

meios de comunicação para economizar etapas e fazer fluir mais livremente o fluxo 

de processos organizacionais – a primazia do mérito e da qualidade acadêmica, 

 

fatores indispensáveis para se alcançar os mais altos níveis da inteligência 

criativa e a elaboração de novas metodologias para a abordagem de problemas 

tangíveis e reais da sociedade organizada. 

A estrutura que se pretende implantar nessa era informacional, com a utilização 

dessas novas tecnologias gerenciais, abrirá espaços nos quais há possibilidades 

concretas de libertação das grandes patologias organizacionais: o normatismo, o 

burocratismo e o corporativismo, tão presentes na vida acadêmica. Estas patologias 
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cederão e tenderão a desaparecer diante dos recursos das tecnologias virtuais, da 

flexibilidade orgânica e da descentralização do poder. 

A FAPAL tem política de expansão coerente com o atual estágio e perspectivas 

de desenvolvimento da região de Palmas. 

Finalmente, resta afirmar que a Faculdade de Palmas – FAPAL adota políticas 

direcionadas para o desenvolvimento de estudos de situações reais e específicas para 

a melhor compreensão das condições de vida das comunidades abrangidas pela ação 

da IES. 

Afinal, é premente na Instituição a preocupação de ministrar e desenvolver os 

conhecimentos e práticas necessárias para que os seus egressos tenham condições 

de atuar com competência nas empresas que escolherem em igualdade de condições 

com concorrentes de quaisquer regiões. 

2.2. A MISSÃO INSTITUCIONAL 

Conforme citado no PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), atualmente 

em vigor, a FAPAL tem como missão investir em um processo de ensino e 

aprendizagem que capacite os seus egressos a atenderem às necessidades e 

expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com competência para formular, 

sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas de atuação. Para alcançar 

esse objetivo, a Instituição promove a educação superior integrando o ensino e a 

extensão, visando à formação de sujeitos empreendedores e comprometidos com o 

autoconhecimento, a transformação social, cultural, política e econômica do Estado e 

da região. 

Seu dever é orientar e desenvolver iniciativas que aumentem a qualidade do 

Ensino e com ela a formação de sujeitos responsáveis, comprometidos com o seu 

autodesenvolvimento e com o progresso da sociedade. Para tanto, partilha dessa 

responsabilidade com os ingressos, os egressos e com as organizações locais. Nesse 

sentido, a Instituição objetiva ser locus de referência no Estado, assumindo o 

compromisso institucional de promover o desenvolvimento educacional da região e 

participar da inserção dos egressos no mercado de trabalho. A Instituição entende 

que, na interação dinâmica com a sociedade, em geral, e com o mercado de trabalho, 

em particular, define os seus campos de atuação acadêmica presentes e futuros. 

Reconhecendo a crescente importância do conhecimento para a formação de 

sujeitos e para o processo de desenvolvimento da sociedade, a FAPAL pretende 
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produzi-lo articulando o ensino com a extensão a partir da análise da realidade social, 

econômica, política e cultural local, buscando compreender melhor e mais 

profundamente a realidade que seu egresso irá contribuir para transformar. Nesse 

sentido, esta Instituição tem como diretriz uma formação que combina e equilibra o 

desenvolvimento técnico e humanístico e que promove a visão sistêmica do 

estudante. 

Não obstante, o processo de formação do profissional deve abranger uma série 

de compromissos com a realidade social enquanto sujeito partícipe de sua construção 

qualitativa, ao mesmo tempo em que assumirá o exercício profissional na direção da 

resolução dos problemas locais e regionais. 

Para realizar essa missão, a Instituição também parte da necessidade de que, 

enquanto agência promotora de educação superior deva ser possuidora de uma 

política de graduação rigorosa, sólida e articulada organicamente a um projeto de 

sociedade e de educação. 

2.3. A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A estrutura organizacional da Instituição está apoiada em órgãos colegiados, 

executivos e suplementares. Os órgãos colegiados e executivos organizam-se em 

dois níveis de decisão: 

• Órgãos da Administração Superior: Conselho Acadêmico e Diretoria; 

• Órgãos de Administração Acadêmica: Coordenação Pedagógica, Colegiado 

de Curso, Coordenação de Curso e NDE. 

Essa estrutura é auxiliada nas suas atribuições e competências pelos Órgãos 

Suplementares. 

Poderão integrar a estrutura organizacional da FAPAL outros órgãos de 

natureza didático-científica, cultural e técnico-administrativa. 
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2.3.1. Organograma Institucional e Acadêmico 
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reuniões com as Chefias de seus setores, Diretoria e Gerência de Campus, e 

Coordenação Geral de Campus. O processo de recrutamento e seleção é atribuição 

do Departamento de Recursos Humanos e tem por objetivo atender às solicitações de 

numerosos setores de atividades técnicas e administrativas da Instituição. 

Os funcionários que exercem funções técnicas na Secretaria, em Laboratórios 

e Bibliotecas recebem treinamento na sede antes de serem encaminhados aos seus 

postos de trabalho. As informações relativas ao corpo técnico-administrativo, bem 

como seu plano de carreira estão disponíveis no PDI (p. 93). 

2.3.2.1. Contratação e Regime de Trabalho 

São consideradas atividades próprias do pessoal técnico-administrativo o 

conjunto de funções destinadas a oferecer suporte operacional às atividades fim da 

FAPAL, incluindo aquelas relacionadas com a administração de pessoal, material, 

patrimonial, finanças, atividades complementares e com a vida escolar. 

A contratação de pessoal técnico-administrativo é realizada nos termos da 

legislação trabalhista em vigor, assegurando-se aos profissionais todos os direitos e 

vantagens inerentes às funções a serem desempenhadas. 

A admissão será precedida de entrevista ou processo seletivo elaborado pelo 

setor competente, pelo qual serão avaliadas as reais condições, sua qualificação 

profissional, experiência para o exercício da função. 

O regime de trabalho do pessoal técnico-administrativo: 

I. Regime de tempo integral, com 44 horas semanais de trabalho, ou 

II. Regime de tempo parcial, com 33 horas semanais de trabalho. 

A frequência diária desse pessoal técnico-administrativo será controlada pelo 

setor responsável, preferencialmente por meio eletrônico, aplicando-se, quanto às 

ausências e impedimentos, as normas constantes na legislação trabalhista em vigor. 

Além daquelas previstas na legislação trabalhista vigente e em normas 

emanadas de convenção coletiva de trabalho, o pessoal técnico-administrativo fará 

jus às seguintes vantagens: 

I. promoção por tempo de serviço a cada três anos efetivo exercido na função, 

após a primeira promoção que somente ocorrerá a partir do décimo ano de 

efetivo exercício no cargo; 
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II. promoção por merecimento, segundo critérios fixados pela Mantenedora, 

após manifestação do superior imediato. 

Serão oferecidos como incentivos bolsas de estudos, auxílio para participação 

em congressos, seminários, simpósios e eventos similares em sua área de atuação, 

oferta de cursos de atualização profissional. 
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III. ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

3.1. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

O Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia da FAPAL é um documento que 

fixa os objetivos e metas a serem alcançados durante o processo de formação dos 

estudantes, em consonância com o planejamento global e com as diretrizes e 

princípios, expressos no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e no Projeto de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Tem como finalidade principal dar conhecimento à comunidade acadêmica dos 

pressupostos básicos, da organização e do funcionamento do processo de formação 

do profissional farmacêutico na FAPAL. Desta forma, o presente projeto favorecerá: 

• A uniformização dos conceitos entre professores, estudantes e pessoal 

administrativo; 

• Identificação de expectativas em relação à qualificação dos recursos 

humanos; 

• A seleção da metodologia ensino/aprendizagem apropriadas; 

• O estabelecimento de padrões de desempenho para docentes e 

estudantes, visando ao aperfeiçoamento e a atualização contínua do 

curso, e 

• A identificação de modelos para a avaliação dos estudantes, seja ela 

classificatória e/ou formativa. 

Assim sendo, possui orientações estratégicas para o planejamento e a 

condução das atividades acadêmicas do Curso de Farmácia, sempre referenciadas 

pela missão da Instituição, por sua vocação e objetivos, pela legislação vigente, e pelo 

contexto social, político, econômico e cultural no qual está inserida. 

3.1.1. Relevância Social do Curso 

3.1.1.1. Caracterização Regional da Área de Inserção da Instituição 

O município de Palmas possui extensão territorial de 2.219 km2, sendo a última 

cidade do século XX completamente planejada, já que nasceu e foi projetada desde o 

início para ser a capital do estado. A população de Palmas é hoje estimada em 

313.349 habitantes, de acordo com o IBGE (2021). Nos últimos anos, o 

desenvolvimento econômico do município, de certa forma, tem contribuído para a 
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atração de um contingente populacional proveniente de diversas partes do país. Esta 

corrente migratória se deve à expectativa gerada com o surgimento de oportunidades 

de negócios e empregos em função da implantação do estado e da capital. 

Hoje Palmas se transformou numa cidade-polo, cuja influência socioeconômica 

abrange, além de todo o estado do Tocantins, o sudeste do Pará, o nordeste do Mato 

Grosso e do sul do Maranhão. A economia é predominantemente formal, formada 

principalmente por sociedades limitadas e firmas individuais. Em 2019, ainda segundo 

o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município foi de R$ 10.449.601.210 e o PIB 

per capita de R$ 34.933,66. 

Palmas possui uma economia com um setor de serviços mais desenvolvido 

comparado aos outros setores da economia. A participação da agropecuária na 

economia palmense ainda é considerada pequena, mas a indústria representa 17% 

do PIB municipal, com destaque para os setores da construção civil, indústria 

mecânica e alimentos. A indústria química, petroquímica e farmacêutica, por sua vez, 

representa 4,09% das indústrias da região de Palmas, de acordo com a Federação 

das Indústrias do Estado do Tocantins. 

Na área da saúde, Palmas conta com 52 unidades básicas de saúde, 18 

hospitais gerais e dois hospitais especializados, além de outros estabelecimentos de 

saúde, dentre os quais estão o Hospital de Urgências de Palmas e o Hospital Geral 

de Palmas. No total, são 700 estabelecimentos para atender a população do 

município, de acordo com informações do CNES. 

Segundo dados do PNUD, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) de Palmas é 0,788. O município está situado na faixa de Desenvolvimento 

Humano Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). O IDHM passou de 0,654 em 2000 para 0,788 

em 2010 - uma taxa de crescimento de 20,49%. O hiato de desenvolvimento humano, 

ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, 

foi reduzido em 38,73% no período. A dimensão que mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (com crescimento de 0,241), seguida por Renda e por 

Longevidade. 

A universalização progressiva do ensino médio constitui exigência da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A necessária expansão deste nível de 

ensino foi claramente planejada nas metas do Plano Nacional de Educação (PNE), 

aprovado pela Lei nº 13.005/2014, sendo evidenciada na região de inserção da IES.  
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O último levantamento da educação básica realizado pelo INEP mostrou que 

13.358 estudantes foram matriculados no ensino médio regular das redes municipal e 

estadual em Palmas. Essa cifra representa uma demanda potencial por formação 

superior para os próximos anos na região. 

Tabela 3 - Matrículas no Ensino Regular no Município De Palmas 

MATRÍCULAS NO ENSINO REGULAR NO MUNICÍPIO DE 
PALMAS 

Período 
Ensino Fundamental 

Ensino Médio 
Anos Iniciais Anos Finais 

Parcial 16.062 13.124 10.179 

Integral 6.477 5.811 3.179 

Total 22.539 18.935 13.358 

 

Estando prevista a expansão do ensino médio, o aumento de vagas e a 

democratização do acesso à educação superior foram também algumas das metas 

estipuladas pelo PNE.  

O ingresso na educação superior assume para o jovem da região um caráter 

de tarefa evolutiva em si mesma, continuidade natural a ser assumida por quem 

termina o ensino médio e uma alternativa disponível de inserção no mundo do 

trabalho. 

A Tabela 4 apresenta uma estimativa elaborada pelo Ministério da Saúde da 

distribuição da população do município segundo a faixa etária para o ano de 2018 e 

revela que 10% encontram-se na faixa entre 15 e 19 anos e outros 10% na faixa entre 

20 e 24 anos, fase de ingresso acadêmico. 

Tabela 4 - Distribuição da População por faixa etária no Município de Palmas 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA NO 
MUNICÍPIO DE PALMAS 

Faixa Etária População % 

De 0 a 4 anos 22.171 8% 

De 5 a 9 anos 23.097 8% 

De 10 a 14 anos 27.580 9% 

De 15 a 19 anos 29.635 10% 

De 20 a 24 anos 29.414 10% 

De 25 a 29 anos 27.902 10% 

De 30 a 34 anos 27.834 10% 

De 35 a 39 anos 25.546 9% 

De 40 a 44 anos 20.872 7% 

De 45 a 49 anos 16.104 6% 

De 50 a 54 anos 12.771 4% 

De 55 a 59 anos 9.584 3% 

De 60 a 64 anos 7.036 2% 

De 65 a 69 anos 5.109 2% 
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DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA NO 
MUNICÍPIO DE PALMAS 

De 70 a 74 anos 3.297 1% 

De 75 a 79 anos 2.014 1% 

De 80 anos ou mais 1.889 1% 

 

O número de matrículas em instituições de ensino superior do município em 

2018 foi de 22.213, segundo dados do INEP. A taxa de escolarização, que mede o 

total de matrículas no ensino superior em relação à população entre 18 e 24 anos, 

faixa etária teoricamente adequada a frequentar esse nível de ensino, foi de 38,4% 

naquele ano para Palmas.  

Essa taxa de escolarização calculada pelo IBGE demonstra claramente as 

deficiências do setor de ensino superior em relação aos jovens que residem no 

município, visto que a Meta 12 do Plano Nacional de Educação era elevar a taxa bruta 

de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida 

para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 a 24 anos até 2024. 

Ainda de acordo com dados do INEP, foram 363 candidatos inscritos em 

processos seletivos para as 200 vagas oferecidas nos cursos de Farmácia das 

instituições de ensino superior do município em 2019. 

Com a oferta de 60 vagas no curso de Farmácia, esta IES está contribuindo 

para a ampliação das oportunidades de acesso à formação superior em uma área cuja 

atual oferta não é capaz de absorver as demandas da sociedade e do mercado de 

trabalho. 

3.1.1.2. Metas do Plano Nacional de Educação (PNE) 

A proposta de implantação do Curso de Graduação em Farmácia está alinhada 

com os objetivos e metas do Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001) no que 

tange aos seguintes aspectos: 

• Aumenta a oferta de vagas no ensino superior para estudantes na faixa 

etária de 18 a 24 anos, residentes no Município, contribuindo para 

elevação da taxa líquida de matrículas nesse nível de ensino; 

• Contribui para a redução das desigualdades regionais na oferta de 

educação superior; 

• Diversifica regionalmente o sistema superior de ensino, introduzindo um 

curso de grande importância socioeconômica. 
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3.1.2. Demanda pelo Curso 

O ensino Farmacêutico no Brasil vem crescendo principalmente nas regiões 

menos favorecidas do país. Atualmente no Brasil há, aproximadamente, 709 cursos 

de graduação em Farmácia. Em 2001, devido a uma legislação mais rigorosa que 

exige a presença do farmacêutico nos estabelecimentos farmacêuticos, houve um 

crescimento exponencial dos cursos de Farmácia no Brasil, principalmente os 

privados. 

As políticas de saúde necessitam da Assistência Farmacêutica na sua 

totalidade, pois passa a ser um componente básico e imprescindível de sistema de 

saúde. A definição da assistência farmacêutica consta das atribuições do SUS, 

prescritas no Art. 200 da Constituição Federal, emitidas no bojo deste documento, 

aliados ao cumprimento das legislações e o Código de Defesa do Consumidor. 

As ações e os serviços que visam assegurar a mínima assistência farmacêutica 

à população, esbarram logo de início com as vigas mestras de sustentação desta 

assistência: Política Governamental e o profissional farmacêutico. 

A política Nacional dos Medicamentos e o uso racional do medicamento vem 

priorizar serviços farmacêuticos como projeto estratégico a ser desenvolvido na área 

de saúde, buscando a organização da assistência farmacêutica na rede de serviços 

públicos, entendendo-se que a falta de medicamentos representa um dos principais 

motivos que contribuem para o comprometimento da resolução dos serviços de saúde. 

O Farmacêutico é o único profissional de nível universitário em formação centrada no 

medicamento; é imprescindível sua presença na consecução de tais ações e serviços. 

As linhas de atuação farmacêutica são agrupadas em especialidades: Análises 

Clínicas; Educação Farmacêutica; Farmácia; Gestão e Controle; Práticas integrativas 

e complementares à Saúde; Produção Industrial e Saúde Pública, capacitando o 

farmacêutico a atuar em aproximadamente 75 áreas. 

Além das áreas já previstas pela profissão farmacêutica, a estratégia de 

formação do novo profissional deverá ser com uma política de saúde local e regional 

que atenda às necessidades do Sistema Único de Saúde e suas ações dirigidas à 

atenção básica à saúde, em seus diferentes níveis de complexidade. O Programa de 

Saúde da Família ainda é um desafio para o novo profissional farmacêutico, que 

deveremos incentivar este futuro profissional a lutar para conquistar novos espaços 

de trabalho. Outros campos de atuação na assistência farmacêutica estão surgindo 
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de acordo com o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do 

SUS, tais como a homeopatia, plantas medicinais, fitoterapia e os fitoterápicos, 

embasados em conhecimento científico, valorizando o Desenvolvimento Sustentável 

da Região para fortalecer a uma política de geração de emprego e renda. 

Desta forma o Projeto Pedagógico do curso de Farmácia foi elaborado em 

consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), o Curso como foi concebido leva em conta a formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva do profissional de acordo com a orientação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em Farmácia e 

modelo referencial de ensino para uma formação farmacêutica com qualidade (CFF 

2008). 
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IV. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

4.1. POLÍTICA INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO CURSO 

Há plena consonância entre o preconizado no PDI e PPI da FAPAL em relação 

às políticas institucionais e as práticas do curso. O ensino de qualidade, pesquisa e 

extensão, são ações praticadas nas atividades regulares do curso. A ética como 

postura e o compromisso social como atitude, são estimulados pelos docentes dentro 

do cotidiano do processo de ensino-aprendizagem. 

4.2. OBJETIVOS DO CURSO 

4.2.1. Objetivo Geral 

O objetivo geral do curso de Farmácia da FAPAL é a formação do Farmacêutico 

generalista, voltado para o medicamento e inserido no contexto da assistência integral 

à saúde. Na formação do profissional estão contemplados todos os aspectos 

relacionados ao estudo do medicamento, a saber: pesquisa, produção, 

comercialização, dispensação e vigilância de sua ação farmacológica; também 

abrange a formação social do farmacêutico como profissional da saúde, bem como a 

formação para as análises clínicas e toxicológicas e para a indústria de 

medicamentos. 

4.2.1.1. Objetivos específicos do curso 

O Curso de Farmácia visa a formar profissional capaz de desenvolver os 

seguintes objetivos: 

• Compreender e respeitar as pessoas como indivíduo, afastando qualquer 

tipo de preconceito e preservando sua integridade moral e ética. 

• Manter sempre o espírito indagativo, ter conhecimentos especializados 

seguindo os preceitos da metodologia científica, afastando-se do 

conhecimento advindo do senso comum ou dogmático. 

• Oferecer a sua contribuição livre e desinteressada para o 

desenvolvimento social, exercendo sempre que possível o papel de 

educador, visando a uma sociedade melhor e mais saudável. 

• Participar de atividades associativas para garantir sua representatividade 

social. 
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• Ter capacidade de desenvolver programas de prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação de doenças, contribuindo para a melhoria da 

saúde individual e coletiva. 

• Possuir competência para trabalhar construtivamente em equipes 

multidisciplinares e tomar decisões no campo da saúde. 

• Atuar em funções diretivas ou de assessoramento de órgãos de saúde 

pública ou de empresas privadas com firmeza de propósitos e 

responsabilidade. 

• Comunicar-se com objetividade, clareza e precisão tanto de forma oral 

como escrita com pacientes, outros profissionais da saúde e com o público 

em geral, preservando sempre a ética profissional. 

• Incentivar o conhecimento de pelo menos uma língua estrangeira e de 

tecnologia de comunicação e informação. 

• Desenvolver habilidades intelectuais como análise, síntese, comparação, 

generalização e outras, a fim de buscar atualização permanente de 

conhecimentos e capacidade de pensar e agir com desenvoltura em 

ambiente de intensa competição. 

• Ter formação diversificada do ponto de vista técnico-científico, que lhe 

permitam atuar nas principais áreas de atuação da farmácia e da 

bioquímica. 

• Ter visão geral da profissão como um todo, de forma que possa intervir 

de modo eficiente, quando necessário, nas áreas da saúde individuais e 

coletivas, que tenham com eixo principal o medicamento. 

 

4.3. PERFIL DO EGRESSO, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

4.3.1. Perfil do egresso 

O curso de graduação de Farmácia oferecido pela FAPAL se caracteriza pelo 

compromisso de integrar o ensino com a pesquisa e promover a extensão, visando à 

formação de sujeitos autônomos, responsáveis e profissionalmente competentes para 

responder aos desafios da realidade atual. 

O perfil do egresso do Curso de Farmácia se caracteriza por formação 

generalista, tendo como atribuições essenciais à promoção, proteção e recuperação 

da saúde humana, desenvolvendo atividades associadas ao fármaco, ao 

medicamento e aos cosméticos, às análises clínicas e toxicológicas, e à pesquisa. 

As principais atividades dos graduados serão: 
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• atuar junto à comunidade na dispensação farmacêutica, na farmácia 

pública, comunitária e hospitalar. 

• controlar o uso indiscriminado de psicotrópicos; 

• efetuar análises toxicológicas em animais, vegetais, alimentos ou em 

ambientes para detectar contaminação; 

• executar análises de alimentos e controle de qualidade dos mesmos; 

• fazer exames químicos e microbiológicos para analisar aspectos 

nutricionais; 

• produzir e realizar o controle de qualidade de cosméticos, produtos de 

higiene pessoal e biológico naturais, inclusive de fermentação; 

• realizar análises laboratoriais para diagnóstico de doenças; 

• realizar o controle da poluição atmosférica e da água de piscinas, praias, 

balneários e de despejos industriais; 

• realizar perícias relativas ao “dopping”; 

• sintetizar, analisar e conhecer as propriedades das drogas 

medicamentosas constituídas por espécies químicas definidas; 

4.3.2. Habilidades e competências específicas 

Ao final do Curso de Farmácia o profissional formado receberá o título de 

Bacharel em Farmácia deve estar apto a: 

• Ingressar na prática profissional, gerando e disseminando novos 

conhecimentos sobre drogas, fármacos e medicamentos, que são usados 

na farmacoterapia, nas pesquisas básicas e aplicadas; atuando na 

promoção e gerenciamento do uso racional dos medicamentos em todos 

os níveis da saúde; 

• Desenvolver sua função social de forma crítica, assim como gerar e 

disseminar novos conhecimentos sobre sistemas de cuidados 

farmacêuticos e no ensino superior; 

• Participar e atuar como profissional em equipes multidisciplinares de 

saúde, no seu âmbito, promovendo vigilância farmacológica e sanitária; 

• Sintetizar, analisar e conhecer as propriedades das drogas 

medicamentosas, constituídas por espécies químicas definidas; 

• Conhecer a origem, a função e a obtenção das drogas naturais, e sua 

ação farmacológica; 

• Desenvolver, produzir e executar o controle de qualidade de fármacos, 

medicamentos e cosméticos; saneantes, domissaneantes e correlatos. 
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• Atuar na área de produção, controle e dispensação de fitoterápicos e 

homeopatia; 

• Realizar e interpretar análises bromatológicas, através de laudos e 

pareceres sob sua responsabilidade técnica; 

• Executar e interpretar exames clínico-laboratoriais e toxicológicos e 

respectivo controle de qualidade; 

• Planejar, administrar e gerir serviços farmacêuticos, de laboratório clínico 

e toxicológico e de análises bromatológicas, assegurando custo e 

efetividade; 

• Selecionar fármacos, medicamentos, cosméticos, domissanitários e 

equipamentos, visando ao seu uso racional; 

• Promover assistência farmacêutica individual e coletiva através da 

dispensação racional de medicamentos, proporcionando informações ao 

paciente, aos demais profissionais da saúde e ao público em geral; 

• Desenvolver métodos e técnicas de investigação e elaboração de 

trabalhos acadêmicos e científicos; 

• Atuar em todos os aspectos da pesquisa dos fármacos, dos cosméticos, 

dos medicamentos, dos saneantes, dos domissaneantes e dos correlatos; 

• Avaliar e orientar as interações medicamentosas em seus vários 

aspectos; 

• Exercer a dispensação de nutracêuticos e de alimentos de uso enteral e 

parenteral, bem como interpretação, emissão de laudos e pareceres 

técnicos, responsabilizando-se por eles; 

• Realizar registro, autorização de produção, distribuição, dispensação e 

comercialização de medicamentos, cosméticos, saneantes, 

domissaneantes e correlatos, bem como seu transporte e 

armazenamento; 

• Interpretar e avaliar prescrições, exercendo atenção farmacêutica 

individual e coletiva ampla nas áreas de sua formação específica; 

• Atuar no desenvolvimento e operacionalização de sistema de informação 

farmacológica, de análises clínico-laboratoriais e toxicológicas para 

pacientes, equipes de saúde, instituições e comunidades; 

• Participar nas formulações de políticas de medicamentos e de assistência 

farmacêutica; 

• Realizar análises físico-químicas, microbiológicas e toxicológicas de 

interesse para o saneamento do meio ambiente; 

• Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional. 
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4.3.3. Perspectivas de inserção profissional do egresso 

O farmacêutico é o profissional que pesquisa e prepara medicamentos, 

cosméticos e produtos de higiene pessoal, examina e testa substâncias e princípios 

ativos que entram em sua composição e observa as reações provocadas no 

organismo. Em laboratórios de análises clínicas, pesquisa, registra e realiza exames 

clínico-laboratoriais e toxicológicos para auxílio do diagnóstico e acompanhamento de 

doenças. Em farmácias, distribui medicamentos e prepara fórmulas personalizadas. 

Esse profissional pode atuar em mais de 70 áreas estabelecidas pelo Conselho 

Federal de Farmácia, dentre elas: drogarias, farmácias de manipulação, farmácias 

homeopáticas, farmácias hospitalares, indústria farmacêutica, vigilância sanitária 

estadual e federal, biotecnologia e cosmetologia. 

O mercado farmacêutico brasileiro já é o sexto maior do mundo. Neste setor, o 

profissional desenvolve produtos e cuida do registro e das vendas de medicamentos. 

Também são grandes as chances de contratação na indústria cosmética e na 

manipulação em farmácias especializadas. O profissional pode ainda ingressar nas 

equipes do Programa de Saúde da Família e nas Unidades de Pronto Atendimento. 

Segundo informações do CNES/DATASUS, há 535 estabelecimentos de saúde 

em funcionamento em Palmas. Além disso, existem 94 drogarias e 14 farmácias de 

manipulação no município, de acordo com o Grupo TeleListas. 

Diante do contexto analisado, o curso de Farmácia tem como objetivo, por meio 

do processo de ensino-aprendizagem, desenvolver nos alunos as competências 

requeridas dos farmacêuticos, dentro da expectativa do mercado supracitada. 

Quanto aos egressos, a FAPAL se preocupa com sua inserção no mercado de 

trabalho e, para tanto, promove constantemente programas especiais de capacitação, 

serviços técnicos e de consultoria e a realização de treinamentos, encontros e 

workshops com profissionais da área. 

4.4. ESTRUTURA CURRICULAR 

As áreas do conhecimento que compõem a matriz curricular do Curso são 

relacionadas com processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, 

integrado à realidade social, epidemiológica e profissional, e contemplam: 

• Ciências Exatas 

• Ciências Biológicas e da Saúde 
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• Ciências Humanas e Sociais 

• Ciências Farmacêuticas 

• Atividades complementares 

• Estágio 

Vale ressaltar, que a oferta de disciplina Libras na FAPAL atende ao Decreto 

n.º 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que regulamentou a Lei n.º 10.436, de 24 de 

abril de 2002. Ela é disciplina obrigatória nos cursos de Licenciatura e optativa nos 

demais cursos. 

4.5. CONTEÚDOS CURRICULARES 

O Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia, como foi concebido, leva em 

conta a formação generalista, humanista, crítica e reflexiva do profissional de acordo 

com a orientação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação 

em Farmácia. 

A definição da matriz curricular levou em consideração o perfil do curso, 

observando a seleção de conteúdos apropriados, atualizados e relevantes, as 

competências e as habilidades, acima mencionadas, a serem desenvolvidas para se 

obter o referido perfil, e também as seguintes necessidades: 

• preparação dos alunos para o mundo do trabalho; 

• atendimento às novas demandas econômicas e de emprego; 

• formação para a cidadania crítica; 

• preparação para a participação social em termos de fortalecimento ao 

atendimento das demandas da comunidade; 

• formação para o alcance de objetivos comprometidos com a sintonia entre 

o desenvolvimento pessoal e profissional; 

• preparação para entender o ensino como prioridade fundamentada em 

princípios éticos, filosóficos, culturais e pedagógicos que priorizam a 

formação de pessoas, reconhecendo a educação como processo 

articulador/mediador indispensável a todas as propostas de 

desenvolvimento regional sustentável a médio e longo prazos; e 

• propiciar formação ética, explicitando valores e atitudes por meio de 

atividades que desenvolvam a vida coletiva, a solidariedade e o respeito 

às diferenças culturalmente contextualizadas. 

Estes são os pilares para a definição do perfil dos egressos. 
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Os conteúdos das disciplinas do curso foram organizados de uma estrutura 

interdisciplinar de áreas que agrupam conteúdos afins, visando a uma integração 

curricular. Na execução do currículo serão utilizadas atividades interdisciplinares que 

estimulam a discussão, aplicação e o aprofundamento de conhecimentos 

provenientes de outras disciplinas e áreas afins. A inter-relação das disciplinas pode 

ser observada por semestre cursado e ao longo dos semestres. Disciplinas, como as 

de estágio, fazem a integração entre conteúdos teóricos e práticos, unindo 

conhecimentos das ciências exatas, ciências biológicas com as ciências 

farmacêuticas. 

Conteúdos das áreas de ciências humanas e sociais deverão ser direcionados 

para ciências em geral, a exemplo de metodologia do trabalho acadêmico e métodos 

de pesquisa que exploram os conteúdos para pesquisa. 

 Assim que o discente tenha contato com conteúdos das Ciências 

Farmacêuticas realizando a interface entre as disciplinas básicas e profissionalizantes 

do curso de Farmácia, inicia-se neste momento o estágio obrigatório supervisionado 

nas áreas farmacêuticas. 

4.5.1. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

Em atendimento à Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 2004, a FAPAL 

incluiu nas matrizes curriculares de seus cursos o tratamento das relações étnico-

raciais, bem como o das questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes, na disciplina Homem e Sociedade e por meio da disciplina optativa 

Relações Étnico-Raciais e Afra-descendência, além das Atividades Complementares 

e Estudos Disciplinares. 

Desta forma, promove a divulgação e produção de conhecimentos, bem como 

de atitudes, posturas e valores que eduquem os alunos quanto à pluralidade étnico-

racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que 

garantam, a todos, o reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas 

da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas, preservando desta 

forma, o respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da 

consolidação da democracia brasileira. 
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4.5.2. Políticas de Educação Ambiental 

A Instituição promove na sua Matriz Curricular a integração da educação 

ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente, na disciplina 

Ciências Sociais, por meio da disciplina optativa Educação Ambiental e, 

principalmente, nas Atividades Práticas Supervisionadas, Estudos Disciplinares e 

Atividades Complementares. 

4.5.2.1. Princípios básicos da educação ambiental: 

I. O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II. A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o 

enfoque da sustentabilidade; 

III. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, 

multi e transdisciplinaridade; 

IV. A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

V. A garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

VI. A permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII. A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais 

e globais; 

VIII. O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 

cultural. 

4.5.2.2. Objetivos fundamentais da educação ambiental 

I. O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 

éticos; 

II. A garantia de democratização das informações ambientais; 

III. O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social; 

IV. O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, 

na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 

qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 
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V. O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, em níveis micro 

e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade 

ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, 

solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 

sustentabilidade; 

VI. O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

VII. O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade 

como fundamentos para o futuro da humanidade. 

Em harmonia com a política nacional de educação ambiental e visando 

assegurar a aplicação transversal, contínua e permanente da educação ambiental nas 

disciplinas do curso de Farmácia a concepção dos planos de ensino prevê de forma 

explícita, ou não, a ênfase na construção de valores, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, essencial à 

sustentabilidade ambiental. 

Ainda neste sentido, devido às suas características interdisciplinares, as 

Atividades Práticas Supervisionadas harmonizam-se com esta orientação 

promovendo semestre a semestre, de forma articulada, a transversalidade da 

educação ambiental nas disciplinas do curso, assegurando: 

• A incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar; 

• O estudo dos conhecimentos, tecnologias e informações relacionados à 

questão ambiental; 

• A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 

nacionais e globais; 

• O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

• O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social; 

• O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, 

na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 

qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania. 

A presente proposta pedagógica prevê disciplinas voltadas ao desenvolvimento 

da compreensão dos impactos sociais e/ou econômicos e/ou ambientais, e ao 
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desenvolvimento da capacidade de acompanhar e implementar mudanças nas 

condições de trabalho, desta forma prevê em sua matriz curricular a disciplina de 

Ciências Sociais, bem como 20 horas destinadas a disciplina optativa de Educação 

Ambiental que procurará desenvolver em seu aluno a capacidade reflexiva sobre as 

relações entre o homem e o seu meio social (meio ambiente), como forma de 

instrumentalizar os alunos para o enfrentamento de maneira inovadora das questões 

ético-ambientais em nível pessoal, social e profissional. 

4.5.2.3. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino dos Direitos Humanos 

Conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 

Resolução CNE/CP N° 1 de 30/05/2012, a FAPAL, atendendo ao disposto na nova 

legislação educacional, em consonância com o parágrafo único do artigo 3º da 

Portaria MEC nº 4.361/2004, de 29 de dezembro de 2004, e conforme disposto no 

Parecer CNE/CP Nº 8/2012 e no Parecer CNE/CP Nº 8, de 06/03/2012, e Resolução 

CNE/CP Nº 1, de 30/05/2012, formulou sua política de inclusão social, incluindo o 

respeito aos Direitos Humanos, de forma articulada e transversal. Desta forma, 

promove diálogos e debates que conduzam ao pensamento crítico e a análise 

sistêmica sobre o futuro da humanidade e prol da justiça econômica e social. A 

questão dos Direitos Humanos é trabalhada na disciplina Homem e Sociedade e na 

disciplina optativa ”Direitos Humanos”. Além disso, o tema também é abordado nas 

Atividades Complementares. 

A FAPAL também pretende oportunizar um espaço de reflexão, análise e 

compreensão dos princípios, valores e direitos que caracterizam a dignidade humana, 

a democracia e o pluralismo político que fundamentam uma sociedade livre, justa e 

solidária, estimulando práticas sociais e escolares fundamentadas no respeito aos 

Direitos Humanos e fazendo parcerias com as corporações profissionais e com as 

entidades de classe com o objetivo de ações integradas Escola/Empresa/Sociedade 

Civil para o reconhecimento dos direitos dos portadores de necessidades sociais 

como Direitos Humanos Universais. 

4.5.3. O Curso e a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista 

De acordo com o disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.368, de 2 de dezembro de 2014, que institui a 
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Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista e que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade 

assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em 

sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação infantil até a 

educação superior, a FAPAL designou Comissão para elaborar um regulamento 

específico de atendimento aos estudantes matriculados que apresentarem transtorno 

do espectro autista, de acordo com o disposto na Lei nº 12.764 / 2012, regulamentada 

pelo Decreto 8.368 / 2014. Esse regulamento foi submetido à aprovação do Conselho 

Acadêmico da FAPAL, sendo criado o Núcleo de Acessibilidade e Apoio 

Psicopedagógico – NAAP, cujo regulamento encontra-se no Anexo 6. 

4.5.4. Disciplina de LIBRAS 

Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira dos Sinais – 

LIBRAS foi inserida como componente curricular obrigatório nos cursos de 

licenciatura. Nos demais cursos da FAPAL, LIBRAS é oferecida como componente 

curricular optativo. 

A FAPAL pretende levar o aluno a refletir sobre a necessidade e importância 

da inclusão de pessoas com deficiência auditiva em empresas e demais instituições 

no mercado de trabalho, para que possa compreender a diversidade humana nos 

contextos sociais, econômicos, culturais, comunicativos e na vida em comunidade. 

Introduzir o aluno ouvinte à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a 

modalidade diferenciada para a comunicação (gestual-visual), criando oportunidades 

para a prática de LIBRAS e ampliar conhecimento dos aspectos da cultura do mundo 

surdo, na aquisição de um novo comportamento linguístico. 

4.5.5. Matriz Curricular 

As unidades curriculares apresentadas na Tabela 5 formam a matriz curricular 

do Curso de Farmácia da FAPAL. O aluno deverá escolher uma entre as disciplinas 

optativas oferecidas: “Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) ”, “Educação Ambiental”, 

“Relações Étnico‐Raciais e Afrodescendência”, “Marketing Pessoal” e “Direitos 

Humanos”. 

A Tabela 5 apresenta a Matriz Curricular do curso de Farmácia com suas 

componentes curriculares em seus respectivos semestres. 
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Tabela 5 - Matriz Disciplinar 

Série Disciplina 
Carga 

Horária 

1 BIOLOGIA (CITOLOGIA/HISTOLOGIA) 60 

1 BIOSSEGURANÇA 30 

1 BIOÉTICA EM SAÚDE 30 

1 ESTUDOS DISCIPLINARES 40 

1 ECONOMIA E GESTÃO FARMACÊUTICA 30 

1 EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA 60 

1 GENÉTICA E CITOGENÉTICA 30 

1 INTERPRETAÇÃO E PROD DE TEXTOS 30 

1 MATEMÁTICA APLICADA 30 

1 PRIMEIROS SOCORROS 30 

1 ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 100 

Total por série 470 

2 ANATOMIA HUMANA 60 

2 BIOESTATÍSTICA 30 

2 COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 30 

2 ESTUDOS DISCIPLINARES 40 

2 FÍSICA APLICADA 30 

2 FISIOLOGIA GERAL 60 

2 MICROBIOLOGIA 60 

2 QUÍMICA GERAL 60 

2 ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 100 

Total por série 470 

3 FÍSICO-QUÍMICA 30 

3 QUÍMICA ORGÂNICA 60 

3 BIOQUÍMICA ESTRUTURAL 60 

3 ESTUDOS DISCIPLINARES 40 

3 FISIOLOGIA APLICADA 30 

3 FISIOPATOLOGIA 30 

3 HOMEM E SOCIEDADE 30 

3 INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA 30 

3 IMUNOLOGIA 30 

3 PARASITOLOGIA 30 

3 ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 100 

Total por série 470 

4 BIOQUÍMICA FARMACEUTICA E MOLECULAR 30 

4 BIOQUÍMICA METABÓLICA 60 

4 CIÊNCIAS SOCIAIS 30 

4 ESTUDOS DISCIPLINARES 40 

4 FARMACOLOGIA 60 
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Série Disciplina 
Carga 

Horária 

4 MÉTODOS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISES 30 

4 PARASITOLOGIA CLÍNICA 60 

4 QUÍMICA ANALÍTICA 60 

4 ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 100 

4 LIBRAS (OPTATIVA) 

20 

4 RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E AFRODESCENDÊNCIA (OPTATIVA) 

4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL (OPTATIVA) 

4 MARKETING PESSOAL (OPTATIVA) 

4 DIREITOS HUMANOS (OPTATIVA) 

Total por série 490 

5 ESTUDOS DISCIPLINARES 40 

5 FARMACOLOGIA APLICADA 30 

5 FARMACOGNOSIA 60 

5 FARMACOTECNICA 30 

5 IMUNOLOGIA CLÍNICA 60 

5 MICROBIOLOGIA E MICOLOGIA CLÍNICA 60 

5 METODOLOGIA DO TRABALHO ACADÊMICO 30 

5 QUÍMICA FARMACÊUTICA 60 

5 ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 100 

Total por série 470 

6 ESTUDOS DISCIPLINARES 40 

6 FARMACOGNOSIA APLICADA 30 

6 FARMÁCIA INTERDISCIPLINAR 30 

6 FARMACOTERAPIA 30 

6 FARMACOTÉCNICA ESPECIAL 60 

6 HEMATOLOGIA CLÍNICA 60 

6 MÉTODOS DE PESQUISA 30 

6 TOXICOLOGIA E ANÁLISES TOXICOLÓGICAS 60 

6 TECNOLOGIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA 30 

6 ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 100 

Total por série 470 

7 BROMATOLOGIA E ANÁLISE DE ALIMENTOS 60 

7 BIOQUÍMICA CLÍNICA 30 

7 CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO 60 

7 ESTUDOS DISCIPLINARES 50 

7 ESTÁGIO I 240 

7 ESTÁGIO II 240 

7 FARMÁCIA INTEGRADA 30 

7 LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA 30 
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Série Disciplina 
Carga 

Horária 

7 PESQUISA CLÍNICA 30 

7 PROJETO TÉCNICO-CIENTÍFICO INTERDISCIPLINAR 30 

7 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 30 

7 ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 100 

Total por série 930 

8 CITOLOGIA CLÍNICA 30 

8 CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO 60 

8 ESTUDOS DISCIPLINARES 50 

8 ESTÁGIO III 240 

8 ESTÁGIO IV 240 

8 FARMÁCIA HOMEOPÁTICA 60 

8 FARMÁCIA CLÍNICA E HOSPITALAR 30 

8 INTERPRETAÇÃO CLÍNICO LABORATORIAL 30 

8 PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA INTERDISCIPLINAR 30 

8 TÓPICOS DE ATUAÇÃO FARMACÊUTICA 30 

8 TECNOLOGIA DE COSMÉTICO 30 

8 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 100 

8 ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 100 

Total por série 1030 

 

Carga Horária Total: 4.800 horas-aulas (4000 horas) 

 

A carga horária do curso e do tempo de integralização cumprem o estabelecido 

na Resolução CNE/CES nº 04, de 06 de abril de 2009, que dispõe sobre carga horária 

mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação 

em Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional, bacharelados, na 

modalidade presencial. De acordo com essa Resolução, os Cursos de Graduação em 

Farmácia devem ter carga horária mínima de 4.000 horas. 

A respeito do tempo de integralização curricular, bem como sua duração, o 

artigo 2º da Resolução CNE/CES nº 04/2009 estabelece o seguinte: 

“Art. 2º. As Instituições de Educação Superior, para o atendimento ao art. 1º, 

deverão fixar os tempos mínimos e máximos de integralização curricular por curso, 

bem como sua duração, tomando por base as seguintes orientações: 

I – a carga horária total dos cursos, ofertados sob regime seriado, por sistema de 

crédito ou por módulos acadêmicos, atendidos os tempos letivos fixados na Lei nº 
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9.394/96, deverá ser dimensionada em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de 

trabalho acadêmico efetivo; 

II – a duração dos cursos deve ser estabelecida por carga horária total curricular, 

contabilizada em horas (60 minutos), passando a constar do respectivo Projeto 

Pedagógico; 

III – os limites de integralização dos cursos devem ser fixados com base na carga 

horária total, computada nos respectivos Projetos Pedagógicos do curso, 

observados os limites estabelecidos nos exercícios e cenários apresentados no 

Parecer CNE/CES nº 8/2007, da seguinte forma: 

a) Grupo de CHM de 2.400h: 

Limite mínimo para integralização de 3 (três) ou 4 (quatro) anos. 

b) Grupo de CHM de 2.700h: 

Limite mínimo para integralização de 3,5 (três e meio) ou 4 (quatro) anos. 

c) Grupo de CHM entre 3.000h e 3.200h: 

Limite mínimo para integralização de 4 (quatro) anos. 

d) Grupo de CHM entre 3.600h e 4.000h: 

Limite mínimo para integralização de 5 (cinco) anos. 

e) Grupo de CHM de 7.200h: 

Limite mínimo para integralização de 6 (seis) anos. 

IV – a integralização distinta das desenhadas nos cenários apresentados nesta 

Resolução poderá ser praticada desde que o Projeto Pedagógico justifique sua 

adequação. ” 

Como visto, de acordo com o artigo 2º da Resolução CNE/CES nº 04/2009 e 

considerando que a carga horária mínima dos Cursos de Graduação em Farmácia é 

de 4.000 horas, estes se enquadram no Grupo de CHM entre 3.600 e 4.000 horas, 

com limite mínimo para integralização de 05 (cinco) anos. 

Cabe destacar-se que a própria Resolução CNE/CES nº 04/2009, no inciso IV 

do artigo 2º possibilita às instituições de ensino superior praticar uma integralização 

distinta das desenhadas nos cenários apresentados na Resolução CNE/CES nº 

04/2009, desde que o Projeto Pedagógico do Curso justifique sua adequação. 

Assim, a FAPAL, apoiada no inciso IV do artigo 2º da Resolução CNE/CES nº 

04/2009, ao proceder à reformulação do PPC do Curso de Graduação em Farmácia, 

manteve como tempo mínimo para integralização curricular do Curso de Graduação 

em Farmácia o prazo de 8 (oito) semestres. 

No PPC do Curso Graduação em Farmácia a opção pelo prazo de 8 (oito) 

semestres é justificada da seguinte forma: 
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As Resoluções CNE/CES nº 2/2007 e nº 4/2009, estabelecem que a carga 

horária total mínima de diversos cursos da área da Saúde deve ser de 4.000 horas, a 

serem integralizadas em cinco anos, ressalvando-se o disposto no inciso IV, do Art. 

2º de ambas as resoluções citadas. 

O que aqui se pretende é demonstrar que proposta curricular contida nos 

Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação da área Saúde, ministrado pela 

FAPAL, reúne as condições acadêmicas e operacionais que possibilitam a oferta 

desses cursos, com a carga horária total de 4.000 horas, integralizadas num prazo 

mínimo de quatro anos, sem prejuízo do cumprimento irrestrito da normativa legal 

vigente, em especial, das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

A fim de justificar essa adequação, inclui-se nos Projetos Pedagógicos dos 

cursos da FAPAL em que ocorre essa redução do tempo mínimo de integralização as 

seguintes considerações: 

1. Em qualquer dos turnos de funcionamento dos cursos em questão, 

conforme consta no Manual de informações Acadêmicas e calendários 

escolar fornecido aos Alunos, as atividades acadêmicas diárias estão 

distribuídas em pelo menos 6 tempos de 50 minutos, perfazendo uma carga 

horária de cinco horas; 

Turno de 

Funcionamento 

Hora de Início Hora de 

Término 

Intervalo de 

Tempo em 

Horas 

Matutino 7:10 13:20 6:10 

Vespertino 13:10 19:30 6:20 

Noturno 17:30 23:00 5:30 

Diurno 7:10 18:30 11:20 

2. De acordo com o Manual de informações Acadêmicas e calendários escolar 

da FAPAL, as atividades nele previstas ocupam cinco dias por semana (de 

segunda a sexta), podendo eventualmente ser utilizado o sábado quando 

necessário; 

3. Cada período letivo (semestre) é constituído de vinte (20) ou vinte duas (22) 

semanas, dependendo do curso; 

4. Nessas condições é perfeitamente factível planejar-se uma carga horária 

média semestral de 500 horas, resultante do seguinte cálculo: 5 horas/dia 

X 5 dias por semana X 20 semanas, o que permite integralizar as 4.000 
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horas fixadas na legislação, em oito períodos (semestres), ou seja, em 

quatro anos. 

Além disso, há que se observar que é facultado à FAPAL ministrar até 40% 

dessas cargas horárias na modalidade a distância, ao abrigo da Portaria MEC nº 2.117 

de 06 de dezembro de 2019. 

Com esse entendimento foi possível elaborar para esses cursos, uma matriz 

curricular na qual verificar-se que o planejamento das atividades acadêmicas em cada 

período (semestre) observa a carga horária semestral média de 500 horas, 

excetuando-se aqueles casos em que os alunos realizam o estágio curricular 

obrigatório, quando a carga horária semestral supera a média estabelecida, uma vez 

que o estágio é realizado fora da sala de aula, em horário de livre escolha do aluno, 

respeitada a legislação específica sobre a matéria. 

Dessa forma, considerando a justificativa apresentada que explicita o horário 

de funcionamento do Curso de Graduação em Farmácia, a integralização do curso em 

8 (oito) semestres atende ao disposto na legislação específica, ou seja, à Resolução 

CNE/CES nº 04/2009. 

4.5.6. Ementário e Bibliografias do Curso 

Os conteúdos programáticos para o Curso de Farmácia da FAPAL seguem o 

item 2.6 Diretrizes Pedagógicas do PDI 2018-2022, p.33: 

“O Dicionário Aurélio, em sua última edição, define o termo diretriz como 
sendo um “conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar a 
termo um plano, uma ação, um negócio, etc.; diretiva”. Da mesma forma 
define pedagogia como” conjunto de doutrinas, princípios e métodos de 
educação e instrução que tendem a um objetivo prático.” 

 

E a seleção de conteúdos segue o item 3.1.2.1 do PDI 2018-2022, p.75: 

“A seleção de conteúdos é o resultado de um universo maior de 
conhecimento e saberes conforme o objetivo que se tenha de educação. 
Para formar um ser humano crítico e participativo na sociedade é 
necessário selecionar conhecimentos diferentes daqueles que são 
tradicionalmente escolhidos e que não priorizam a crítica. 
A seleção é uma questão de poder, ao selecionar determinado conteúdo 
para fazer parte do currículo, se está privilegiando alguns conteúdos em 
detrimento de outros. A definição dos conteúdos a serem desenvolvidos 
nos diferentes cursos da FAPAL partiu de premissas teóricas, tendo em 
conta a análise da realidade, operada com referenciais específicos tais 
como: 
• • socioantropológico, que considera os diferentes aspectos da 
realidade social em que o currículo será aplicado; 

• • psicológico, que se volta para o desenvolvimento cognitivo do aluno; 
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• • epistemológico, que se fixa nas características próprias das diversas 
áreas do saber tratadas pelo currículo; 

• • pedagógico, que se apropria do conhecimento gerado na sala de aula 
em experiências prévias. ” 

 

É seguido o disposto no art. 47 da Lei nº 9.394/96, que estipula o mínimo de 

duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo por ano, para fins de adequação 

e correto balanceamento dos conteúdos específicos, assegurando-se assim equilíbrio 

entre profundidade e abrangência. 

O ementário e sua respectiva bibliografia encontram-se no Anexo 1 no final do 

presente documento. 

4.6. METODOLOGIA 

A escolha das metodologias de ensino-aprendizagem é de responsabilidade de 

cada professor. Cabe a cada professor escolher as estratégias de ensino-

aprendizagem mais adequadas aos conteúdos a serem desenvolvidos. Cabe a cada 

professor, também, buscar fazer com que suas estratégias de ensino-aprendizagem 

e de avaliação sejam, por si só, formas de desenvolvimento de competências dos 

alunos. Para tanto o que se requer dos professores é: 

• Foco nos objetivos do curso e no perfil desejado do egresso e nas 

competências relacionadas; 

• Foco nos objetivos da disciplina; 

• Visão sistêmica (capacidade de ver a importância de sua disciplina, no 

conjunto das disciplinas do curso e a importância destas para os objetivos 

do curso e para realização do perfil desejado do egresso); 

• Trabalho em equipe; 

• Liderança (da classe) pela competência e pelo exemplo; 

• Atualização; 

• Atratividade das aulas com foco na otimização do aprendizado dos alunos. 

4.6.1. Formas de realização de interdisciplinaridade 

Os conteúdos das disciplinas do curso foram organizados de uma estrutura 

interdisciplinar de áreas que agrupam conteúdos afins, visando a uma integração 

curricular. Na execução do currículo serão utilizadas atividades interdisciplinares que 

estimulam a discussão, aplicação e o aprofundamento de conhecimentos 
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provenientes de outras disciplinas e áreas afins. A inter-relação das disciplinas pode 

ser observada por semestre cursado e ao longo dos semestres. Disciplinas como 

estágio são disciplinas que fazem a integração entre conteúdos teóricos e práticos, 

unindo conhecimentos das ciências exatas, ciências biológicas com as ciências 

farmacêuticas. 

Conteúdos das áreas de ciências humanas e sociais deverão ser direcionados 

para ciências em geral, a exemplo de metodologia do trabalho acadêmico e métodos 

de pesquisa que exploram os conteúdos para pesquisa. 

Assim que o discente tenha contato com conteúdos das Ciências 

Farmacêuticas realizando a interface entre as disciplinas básicas e profissionalizantes 

do curso de Farmácia, inicia-se neste momento o estágio obrigatório supervisionado 

nas áreas farmacêuticas. 

Considerando as mudanças introduzidas no cenário da avaliação da educação 

superior, com a promulgação da Lei nº 10.861/2004, a FAPAL vem mobilizando a 

inteligência institucional aliada aos recursos oferecidos pela Tecnologia da Informação 

e da Comunicação (TIC), na perspectiva de aperfeiçoar sua metodologia de ensino e 

sua proposta didático-pedagógica. Esse aperfeiçoamento se materializa no âmbito 

dos cursos de graduação, por meio de uma contínua reflexão sobre os resultados das 

avaliações internas, produzidas pela CPA e NDE, e externas conduzidas pelo INEP, 

SESu, SETEC e SEED. Associa-se a esse fato a necessidade de adequar os projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação aos ditames das Resoluções CNE/CES nº 2 e 

nº 3, ambas editadas em 2007, e da Resolução CNE/CES nº 4/2009, a primeira e a 

última fixando a carga horária dos bacharelados e a segunda determinando que a 

carga horária dos cursos deva ser contabilizada em horas. Dentre outras medidas, 

emergiu dessa reflexão a necessidade de introduzir, no currículo dos cursos de 

graduação, atividades obrigatórias diferenciadas que contribuam para o 

desenvolvimento de competências e habilidades interdisciplinares. Nesse contexto 

estão inseridos os Estudos Disciplinares (ED), as Atividades Práticas Supervisionadas 

(APS) e a oferta de educação à distância. 

4.6.2. Atividades Práticas Supervisionadas – APS 

As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas 

desenvolvidas presencialmente sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes 
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e realizadas pelos discentes, estão distribuídas ao longo dos 8 (oito) semestres 

letivos. 

O conteúdo das Atividades Práticas Supervisionadas (APS) corresponde ao 

conteúdo do Projeto Multidisciplinar específico de cada curso, planejado para ser 

desenvolvido semestralmente. 

O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se seu 

desenvolvimento, objetivo geral e objetivo de cada semestre. O desenvolvimento dos 

conceitos e conteúdos ocorre com apoio de bibliografia, propostas de leituras, 

exercícios, textos complementares e sugestão de literatura e filmes, quando possível. 

Em conjunto com a atividade do professor da disciplina, ocorre discussões relevantes 

a cada disciplina. Com o objetivo de aprofundar o conteúdo programático e o incentivo 

à pesquisa, o docente pode utilizar recursos como: artigos científicos, trabalhos 

individuais ou em grupo e palestras, que permitam aos alunos compreenderem na 

prática a teoria apresentada. 

Vide Regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas no ANEXO II. 

4.6.3. Estudos Disciplinares 

Os Estudos Disciplinares – ED são atividades de caráter obrigatório nos cursos 

de graduação da FAPAL, funcionando como um eixo estruturante de formação inter e 

multidisciplinar que perpassa todos os períodos dos cursos. 

São objetivos dos Estudos Disciplinares: 

• Prover o aluno de graduação de competências e habilidades específicas 

para abordar, com visão inter e multidisciplinar, problemas típicos de sua 

área de atuação profissional, com grau crescente de complexidade à 

medida que ele progride em sua formação; 

• Ampliar nos períodos iniciais do Curso, os conhecimentos dos alunos sobre 

os conteúdos curriculares de formação geral; 

• Suprir eventuais deficiências da formação no Ensino Médio; 

• Proporcionar, aos estudantes, oportunidades para estabelecer conexões 

entre as diferentes áreas do conhecimento e o mundo real. 

Nos Estudos Disciplinares são utilizadas resoluções sistemáticas de exercícios, 

criteriosamente elaborados pelo Coordenador do Curso em conjunto com Líderes de 
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Disciplinas, como indutor do desenvolvimento das competências e habilidades para 

lidar com situações-problemas típicas da sua área de formação. 

Vide Regulamento dos Estudos Disciplinares no ANEXO III. 

4.7. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

O estágio é um componente do projeto pedagógico do Curso de Farmácia da 

Faculdade de Palmas - FAPAL, devendo ser inerente ou complementar à formação 

acadêmica, constituindo-se em instrumento de integração, de treinamento prático, de 

aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. 

O Estágio obrigatório em Farmácia é regido pelo Regulamento Geral de Estágio 

Supervisionado da FAPAL e por este regulamento, em cumprimento à Lei 11.788 de 

25 de setembro de 2008, bem como todas as atualizações futuras que regem a 

realização de estágios não obrigatórios. 

Ao Estágio Curricular Obrigatório são atribuídos no mínimo 20% da carga 

horária total do curso, o que atende à Resolução específica da Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CES nº2, de 19 de 

fevereiro de 2002). 

O estágio curricular é uma DISCIPLINA OBRIGATÓRIA do curso de Farmácia, 

uma vez que compõe a grade curricular aprovada pelo MEC. As normas e diretrizes 

dessa disciplina são de responsabilidade da Comissão de Estágio e do Núcleo 

Docente Estruturante do Curso de Farmácia, constituída de professores designados 

pelo Coordenador do Curso de Farmácia. 

O estudante com disciplina(s) reprovada(s) não está habilitado para cursar o 

Estágio. A matrícula na disciplina Estágio, para estudantes em regime de progressão 

tutelada, ficará condicionada ao plano de estudo conforme o Regimento da instituição. 

A Comissão de Estágio tem como responsabilidades: 

• Elaborar diretrizes/normas segundo legislação vigente, seguindo 

orientações do MEC e do Conselho Federal de Farmácia (CFF); 

• Orientar e esclarecer os acadêmicos nas suas dúvidas e elaboração de 

relatórios; 

• Analisar e emitir parecer acerca das atividades profissionais contidas no 

plano de Estágio, podendo reprová-las ou sugerir modificações; 

• Analisar e emitir parecer sobre a carga horária e dinâmica das atividades, 

obedecendo à legislação vigente. 
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• Analisar os relatórios e documentações solicitadas, podendo reprová-los 

e solicitar modificações ou correções. 

O acadêmico, por sua vez, deverá: 

• Seguir as normas estabelecidas pela Comissão de Estágio. 

• Não estar em dependência de qualquer disciplina do curso, ou seja, 

somente após cumprir todas as disciplinas em dependência poderá iniciar 

o estágio. 

• Realizar as atividades definidas pela Comissão de Estágio, de acordo com 

a matriz curricular e semestre. 

• Solicitar APROVAÇÃO para realização das atividades vinculadas à 

Disciplina ANTES de iniciá-las. 

• Elaborar relatórios de atividades seguindo normas da Comissão de 

Estágio. 

• Entregar relatórios nos modelos e prazos estabelecidos pela Comissão de 

Estágio. 

As atividades a serem cumpridas pelos discentes são divididas em 4 (quatro) 

módulos: 

• ESTÁGIO I e II (Estágio em Dispensação e em Atenção Farmacêutica) : 

atividade de estágio em DISPENSAÇÃO (farmácia ou drogaria públicas 

ou farmácia comunitária), exigida para os ingressantes de todos os anos, 

com carga horária de 480 horas, a serem cumpridas no 9º semestre 

correspondente ao ano de ingresso, sob a responsabilidade da Comissão 

de Estágio. Para iniciar o estágio, o aluno deverá comparecer ao setor de 

estágio do campus em que estuda e retirar a documentação obrigatória 

para realização do estágio, e deve devolvê-la o mais rápido possível ao 

setor de estágio para assinatura dos documentos pelos responsáveis 

legais da FAPAL. Somente após a assinatura o aluno poderá iniciar o 

estágio; 

• ESTÁGIO III e IV (Estágio em Especialidade e em Especialidade 

complementar): atividade de estágio em ESPECIALIDADE 

FARMACÊUTICA OU AFIM (Farmácia Hospitalar ou Farmácia de 

Manipulação ou Indústria Farmacêutica ou de Alimentos ou Laboratório 

de Análises Clínicas ou Toxicológicas), exigida para os ingressantes de 

todos os anos, com carga horária de 480 horas, a serem cumpridas no 

10º semestre correspondente ao ano de ingresso, sob a responsabilidade 

da Comissão de Estágio. Para iniciar o estágio, o aluno deverá 

comparecer ao setor de estágio do campus em que estuda e retirar a 

documentação obrigatória para realização do estágio, e deve devolvê-la 
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o mais rápido possível ao setor de estágio para assinatura dos 

documentos pelos responsáveis legais FAPAL. 

 

RELATÓRIOS DE ESTÁGIO 

Para a entrega e aprovação de relatórios de estágios finais de Dispensação, 

Atenção Farmacêutica de Especialidade e Complementar, a Comissão de Estágio 

seguirá a seguinte dinâmica: 

• Mensalmente o aluno deverá entregar FICHA DE CONTROLE DE 

FREQUÊNCIA E REGISTRO DE ESTÁGIO, devidamente assinados pelo 

responsável do estágio, com o número de inscrição no Conselho Regional 

correspondente e com firma reconhecida. 

• Os relatórios finais deverão ser entregues ao professor responsável de 

estágio no final do curso; 

• O modelo para elaboração dos relatórios deverá ser o estabelecido pela 

comissão de estágio; 

• Ambos os relatórios deverão ser acompanhados dos atestados ou 

declarações correspondentes. 

• Os atestados ou declarações deverão ser em papel timbrado e com 

carimbo contendo CNPJ da empresa cedente, devidamente assinados 

pelo responsável do estágio, com o número de inscrição no Conselho 

Regional correspondente e com firma reconhecida. 

• O aluno deverá realizar uma avaliação ao final de cada módulo realizado 

de estágio. 

As informações dos módulos de estágio estão resumidas na Tabela 6. 

 
Tabela 6 - Módulos de Estágio 

Módulos Local de Estágio 
Carga  

Horária  
Cumprimento 

Estágio I (Dispensação) 
Drogaria 
Farmácia Comunitária 

240h Obrigatório 

Estágio II (Atenção 
Farmacêutica) 

Farmácia Comunitária 
Dispensação Hospitalar 
Dispensação magistral 
Dispensação Homeopática 

240h 
Obrigatório (O aluno pode 
escolher uma área de estágio 
para cumprir esta etapa) 

Estágio III (Especialidade 
Farmacêutica) 

Farmácia Hospitalar 
Manipulação alopática 
Manipulação Homeopática 
Manipulação Cosmética 
Indústria Farmacêutica ou de 
Alimentos 

240h 
Obrigatório (O aluno pode 
escolher uma área de estágio 
para cumprir esta etapa) 
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Módulos Local de Estágio 
Carga  

Horária  
Cumprimento 

Laboratório de Análises Clínicas ou 
Toxicológicas 

Estágio IV (Especialidade 
Complementar) 

Farmácia Hospitalar 
Farmácia de Manipulação 
Indústria Farmacêutica 
Indústria de Alimentos 
Laboratório de Análises Clínicas ou 
Toxicológicas 

240h 
Obrigatório (O aluno pode 
escolher uma área de estágio 
para cumprir esta etapa) 

Total do estágio obrigatório    960h   

 

4.8. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores 

e complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por 

avaliação de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida 

fora do ambiente escolar. 

Seu objetivo principal é a complementação da formação acadêmica do aluno 

por meios diversos, incluindo a participação em projetos sociais, a ampliação dos 

conhecimentos adquiridos, o desenvolvimento do espírito empreendedor e a 

participação em atividades culturais, artísticas e esportivas. Dessa forma, o aluno 

torna-se capaz de estabelecer diferentes relações com a realidade, de posicionar-se 

criticamente diante de situações e de exercer conscientemente a cidadania. 

As Atividades Complementares visam a atender o seguinte elenco de objetivos: 

• Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e 

culturais. 

• Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões 

e problemas. 

• Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão 

ético-humanista. 

• Incentivar o aluno na participação em projetos e ações sociais. 

• Promover a participação dos alunos em projetos que complementem a 

sua formação acadêmica, contemplando sempre os conteúdos 

programáticos das disciplinas que compõem a matriz curricular do curso. 

• Criar mecanismos de nivelamento. 

• Estimular a participação em programas de monitoria. 
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• Incentivar práticas de ensino independentes. 

 

Tais objetivos são alcançados por diversos instrumentos, tais como: 

• Produções técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas. 

• Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras. 

• Visitas técnicas. 

• Programa de monitoria. 

• Realização de listas de exercícios. 

• Participação em palestras, simpósios, cursos e seminários. 

• Leituras de livros, artigos técnicos e textos de atualidades. 

• Participação em projetos e ações sociais, além de atividades de cunho 

comunitário. 

• Frequência em peças teatrais e mostras cinematográficas. 

• Palestras e seminários multidisciplinares, organizados por 

Coordenadores das diversas Áreas da FAPAL. 

• Palestras e Semanas Culturais, organizadas pelos coordenadores de 

cursos, realizadas sistematicamente e que ocorrem no próprio campus da 

FAPAL. Nelas são abordados temas diversos como: desenvolvimento 

sustentável, relacionamentos humanos, questões técnicas, atualizações 

científicas, etc. Nestas atividades, desenvolvem-se discussões que 

trazem aos alunos uma visão das novas tecnologias e das modernas 

gestões e tendências, objetivando a conscientização dos mesmos com a 

futura vida profissional. 

• Competições organizadas pela coordenação junto ao corpo docente 

objetivando interação, pesquisa e aplicação dos conhecimentos 

adquiridos. 

• Cursos de nivelamento, bem como plantões de monitoria, promovidos 

pela coordenação junto ao corpo discente. 

O aluno executa registros das Atividades Complementares em ficha específica 

da FAPAL, na qual descreve a atividade, a data e o tempo utilizado para desenvolvê-

la. São solicitados comprovantes da presença do aluno nos eventos relatados e/ou 

resumos, resenhas e críticas a fim de que ele expresse suas apreciações, bem como 

a entrega de listas e tarefas propostas. Os objetivos, critérios, sugestões e orientações 

sobre as Atividades Complementares e a divulgação de eventos internos e externos 

são disponibilizadas no quadro de avisos do curso. 
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Estas atividades são obrigatórias e a sua não realização impede o aluno de 

receber o Diploma, mesmo que aprovado em todas as disciplinas regulares. As 

Atividades visam complementar a formação profissional e cultural do aluno, podendo 

ser desenvolvidas presencialmente ou à distância, e integralizam o currículo pleno do 

respectivo curso. Desse modo, espera-se do futuro egresso uma visão generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, da sua função social, como profissional. 

Os alunos do Curso de Farmácia da FAPAL deverão integralizar 84 horas, as 

quais correspondem a 100 horas-aula, em Atividades Complementares ao longo do 

desenvolvimento do curso. 

A avaliação do aproveitamento das Atividades Complementares caberá ao 

coordenador de curso que deverá oferecer mensalmente, no mínimo, duas categorias 

de atividades para seus alunos, dentre aquelas anteriormente descritas. É também 

atribuição do coordenador decidir quantas e quais Atividades cada aluno poderá 

realizar além de definir ainda, a sua forma de comprovação, através de relatórios, 

certificados, impressos, etc. Para este controle, serão selecionados monitores entre 

os alunos dos semestres superiores, que auxiliarão na pesquisa e orientação das 

Atividades Complementares. 

A FAPAL incentiva a realização de tais atividades por meio de programa regular 

de oferta elaborado anualmente pela Coordenadoria de Curso, que deve basear-se 

no Regulamento das Atividades Complementares da Instituição transcrito no ANEXO 

IV. 

4.9. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O Curso de Farmácia da FAPAL, considerando que as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, instituídas pela Resolução CNE/CES 

2, de 19 de fevereiro de 2002, em seu artigo 12, estabelecem a obrigatoriedade do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como atividade de síntese e integração de 

conhecimento, para conclusão do Curso de Graduação em Farmácia, o aluno deverá 

elaborar um trabalho sob orientação docente. Para tanto, além de toda formação geral 

e específica descrita nos componentes curriculares distribuídos nos semestres, no 

quinto e sexto semestre do curso, os alunos têm as disciplinas de metodologia do 

trabalho acadêmico e métodos de pesquisa, respectivamente, que visam, entre outros 

objetivos, instrumentalizar o aluno para a elaboração de projetos, bem como a 
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produção de relatórios, monografias e divulgação dos trabalhos de pesquisa 

embasados na ética profissional. 

4.9.1. Orientações para elaboração do TCC 

Aspectos Gerais 

O aluno deverá demonstrar capacidade de propor e elaborar um trabalho de 

síntese e integração de conhecimento na área de Farmácia, de forma autônoma e 

independente, sob supervisão de um docente do Curso de Farmácia. O TCC deverá 

enfocar temas referentes à formação do farmacêutico, devendo contribuir para o 

desenvolvimento das competências e habilidades requeridas do profissional de 

Saúde. 

O aluno pode optar em realizar um trabalho experimental ou trabalho de revisão 

bibliográfica, que deverá ser orientado nos seguintes aspectos: auxílio na elaboração 

do tema, elaboração de um projeto de pesquisa, proposta do “esqueleto” do trabalho 

e correção após trabalho completo. 

O orientador do TCC deve ser um professor do Curso de Farmácia da FAPAL 

cuja experiência acadêmica ou profissional seja de acordo com o tema escolhido pelo 

aluno orientando. A orientação deve ser solicitada pelo aluno ao coordenador, que 

indicará o docente responsável pela orientação conforme área de afinidade do 

docente. Após a indicação, o orientador deverá encaminhar uma carta de aceite ao 

coordenador do curso. 

O trabalho deverá ser realizado individualmente. 

O processo de elaboração do TCC dar-se-á em três etapas: 

• Proposta, avaliação e aprovação do tema do trabalho e indicação do 

orientador. 

• Elaboração do trabalho. 

• Avaliação do trabalho. 

Os alunos deverão, em prazo estabelecido pela coordenação, entregar para o 

Professor Orientador 3 cópias impressas do trabalho, um CD contendo o TCC salvo 

em arquivo único (formato PDF). 
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4.9.2. Avaliação 

A avaliação final do TCC será feita por meio do trabalho escrito e da 

apresentação do pôster/painel, avaliada por dois professores que atuarão como 

examinadores, atribuindo uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) para os trabalhos. A nota 

final do trabalho será obtida da média das notas dos examinadores e a do orientador. 

Os TCCs apresentados em formato de pôster/painel e sua avaliação dar-se-á 

da seguinte forma: 

• Avaliação do domínio do tema e arguição; 

• Apresentação estética e do conteúdo do pôster/painel. 

 

4.10. APOIO AO DISCENTE 

4.10.1. Formas de Acesso ao Curso 

4.10.1.1. Formas de Acesso 

Para ingressar na Instituição, o candidato passa por processo seletivo, previsto 

em edital, realizado por meio de um exame constituído por uma redação em Língua 

Portuguesa e questões do tipo múltipla escolha, abrangendo o programa estabelecido. 

Para a orientação desse processo, o candidato conta com o Manual do Candidato à 

sua disposição, que o informará sobre os procedimentos para a inscrição, datas e 

horários dos exames, assim como a publicação dos resultados e períodos de 

matrículas. 

Quanto ao ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), o candidato que o 

realizou pode ser dispensado de fazer as provas do Processo Seletivo. Nesse caso, 

este faz a inscrição no campus e entrega uma cópia autenticada do Boletim Individual 

de Notas do ENEM, até 48 horas antes da Prova Tradicional. As notas obtidas no 

ENEM, de questões objetivas, bem como de redação, serão analisadas e se não 

atingirem uma pontuação favorável, o candidato necessariamente realizará a Prova 

Tradicional ou por Agendamento, conforme sua escolha e tempo hábil para tal. 

4.10.1.2. Disposições Gerais 

O Processo Seletivo compõe duas formas de acesso: 
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1. Prova Tradicional, que consiste em datas prefixadas pela FAPAL, com a 

inscrição feita previamente pelo candidato pela internet, ou presencialmente 

na IES. O local de realização da prova é indicado no comprovante de 

inscrição e a duração da mesma consta no manual. 

2. Prova Agendada, que consiste no agendamento do dia e horário de sua 

realização, feita sempre antes da realização da Prova Tradicional. Esta é 

realizada em computadores dos laboratórios da FAPAL e com provas 

diferentes. 

O candidato deverá optar por um dos dois tipos de provas. 

4.10.1.3. Condições e Procedimentos 

No momento da inscrição, o candidato fará a opção de curso e turno conforme 

instruções contidas no Manual do Candidato. Haverá também um questionário 

socioeconômico e taxa de inscrição, caso haja. A inscrição pode ser feita 

pessoalmente ou pela internet. Quanto à composição das provas, esta possui as 

disciplinas devidamente elencadas no manual, bem como a bibliografia de literaturas 

a serem estudadas. 

No que diz respeito à classificação, esta é feita de forma decrescente, referente 

à pontuação, e respeita a disponibilidade de vagas do curso. Já a desclassificação se 

dá por meio da baixa pontuação da redação e utilização de meios fraudulentos ou 

indisciplina durante a realização da prova. 

Quanto ao resultado da prova, a lista oficial de classificação será publicada na 

secretaria da FAPAL, por meio de edital de convocação, e pela internet, após alguns 

dias da realização da Prova Tradicional da fase correspondente. O resultado obtido 

através da prova feita por Agendamento e pelo ENEM será publicado juntamente com 

o da Prova Tradicional. 

4.10.1.4. Matrícula 

A matrícula é realizada pela internet e o modo de fazê-la consta no Manual do 

Candidato, passo a passo. Há também um prazo para a sua realização, indicação do 

curso e a data de início das aulas. 
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4.10.2. Atenção ao Discente 

No início de cada ano letivo, os ingressantes recebem o “Manual de 

Informações Acadêmicas e Calendário Escolar”, que tem por finalidade transmitir uma 

série de informações gerais à comunidade acadêmica, com o objetivo de proporcionar 

a todos o melhor aproveitamento da experiência universitária e o entrosamento entre 

o corpo docente, discente e administrativo da Instituição. 

O atendimento ao discente na FAPAL ocorre de distintas maneiras, em 

instâncias diferenciadas, conforme a dificuldade, necessidade ou interesse em que 

lhe seja dispensada atenção. 

Secretaria Acadêmica - Responsável por gerenciar a vida acadêmica do 

aluno, respondendo pela regularidade de seu registro e matrícula. Acompanha ainda 

processos de expedição de documentos, como históricos escolares, declarações, 

certificados, diplomas, assim como declarações de frequência, certificados para 

palestrantes, etc. 

Coordenação de Curso - o coordenador de curso realiza atendimentos 

individuais aos alunos, tanto na necessidade emergente quanto na possibilidade de 

agendamento de horários para questões que demandam maior tempo. A contribuição 

da coordenação de cursos também pode ser, também, vista através do acesso 

proporcionado à Comissão Própria de Avaliação aos segmentos docentes e discentes, 

sensibilizando-os na participação de diagnósticos em busca de proporcionar 

melhorias substanciais no crescimento continuado da valorização destes no ambiente 

acadêmico. 

Coordenação Pedagógica - Além de contar com o apoio da coordenação de 

curso em questões pedagógicas, o aluno conta também com o apoio de um 

profissional que buscará atendê-lo em suas dificuldades. Este profissional realiza 

ainda um trabalho de interligação entre as demandas identificadas a partir dos 

diagnósticos realizados a partir da autoavaliação da instituição, mapeados nos 

questionários aplicados aos discentes e docentes assim como a partir do 

acompanhamento da coordenação de curso na dinâmica acadêmica de seus 

segmentos docentes e discentes. 

Docentes -Os professores também se disponibilizam ao atendimento de alunos 

a partir de encontros previamente agendados ou ainda a partir das horas de dedicação 

parcial e/ou integral de parte de corpo docente. 
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Ouvidoria – um canal dos discentes e docentes para encaminhamento de 

solicitações, críticas e sugestões; 

4.10.3. Apoio Pedagógico aos Discentes 

O apoio didático-pedagógico aos discentes do curso é realizado de diferentes 

maneiras: 

• Visita às salas de aulas, com o objetivo de saber como as turmas estão se 

desenvolvendo, além de levar informações sobre a Instituição, eventos, etc.; 

• Reuniões sistemáticas mensais com representantes de turmas e/ou centro 

acadêmico; 

• Divulgação contínua aos discentes dos horários de Coordenação do Curso, 

Secretaria, Biblioteca, Laboratórios, etc.; 

• Entrega do “Manual de Informações Acadêmicas e Calendário Escolar”, no 

início de cada semestre, com todas as informações acadêmicas da 

Instituição, como: calendário de provas, processo de faltas, dias letivos, 

recessos e demais serviços da FAPAL. 

Ademais, a Instituição conta com um corpo de profissionais disponível para o 

atendimento ao estudante, fora do expediente de aula, buscando dirimir dúvidas em 

relação às disciplinas e conteúdos ministrados, em salas específicas para o 

atendimento individual ou em grupo. Conta também com um Coordenador para cada 

curso existente, que fica à disposição dos estudantes e professores para o 

atendimento em relação à operacionalidade do curso e às questões acadêmico-

pedagógicas. 

A Instituição promove a organização e a divulgação de atividades 

extracurriculares constantes e diversificadas, como semanas de estudo, seminários, 

congressos, palestras, jornadas, entre outras, ligadas às áreas dos cursos oferecidos 

com o intuito de integrar a comunidade científica e complementar a formação de sua 

comunidade acadêmica, além de incentivar a interdisciplinaridade. 

4.10.4. Acompanhamento Psicopedagógico 

O Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP implantado na 

FAPAL atua no ensino, desenvolvendo programas com alunos, professores e 

coordenadores, visando à dinâmica do processo de ensino-aprendizagem, à formação 
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global e à realização profissional e pessoal do aluno, de forma a facilitar a integração 

à vida universitária e social. Procurar-se-á fazer um feedback entre as necessidades 

do aluno e as possibilidades da IES, proporcionando por meio do planejamento a 

expansão dos programas de acompanhamento que visem à adaptação e a 

permanência do aluno no curso escolhido e na Instituição. Com relação à extensão, 

procurar-se-á integração da comunidade interna e externa, oferecendo programas 

especiais que promovam a saúde mental, o enriquecimento da qualidade de vida e o 

sucesso acadêmico. 

A orientação acadêmica (psicopedagógica) realizar-se-á através das seguintes 

ações: 

• atendimento a alunos com dificuldades de aprendizagem de expressão 

escrita, de falta de concentração, com transtorno do espectro autista etc.; 

• esclarecimentos de dúvidas, promovendo a satisfação e a diminuição das 

dificuldades encontradas por parte dos acadêmicos; 

• trabalho na prevenção da evasão escolar, da inadimplência, da repetência; 

• realização de pesquisas de satisfação para subsidiar o redimensionamento 

das atividades, periodicamente ou quando necessário; 

• orientação para a reopção de curso quando necessária. 

4.10.5. Mecanismo de Nivelamento 

Os mecanismos de acompanhamento aos discentes emergem das reuniões 

pedagógicas entre o corpo docente, Coordenação de Curso e Colegiado de Curso, os 

quais, em conjunto, definem estratégias de trabalho, como a autorização de aulas 

extras para nivelamento, após verificação das deficiências das turmas recém 

ingressas, com o objetivo de permitir melhor rendimento do corpo discente em relação 

ao cumprimento dos conteúdos técnicos, administrados ao longo do primeiro ano 

letivo do curso. 

 Também serão oferecidas disciplinas de ajustes e nivelamento, de conteúdo 

básico, relativas às áreas de interesse de seu curso, a fim de suprir algum tipo de 

deficiência ou carência em sua formação anterior. Tais disciplinas não possuirão 

caráter obrigatório nem contarão crédito, apenas terão o intuito de contribuir para a 

aprendizagem dos estudantes no escopo das disciplinas regulares. 
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4.10.6. Informações Acadêmicas 

Em cumprimento à Portaria Normativa nº 40 de 12 de dezembro de 2007, a 

FAPAL disponibilizará na página eletrônica do curso o Projeto Pedagógico atualizado. 

Além disso, constarão também informações da Faculdade, tais como Missão, 

Histórico e Objetivos. 

O usuário terá acesso às informações do curso avaliado no endereço eletrônico 

da FAPAL, onde terá acesso a todas as informações pertinentes ao curso, incluindo o 

Projeto Pedagógico do Curso. 

Além disso, existe o “Manual de Informações Acadêmicas e Calendário 

Escolar” que é entregue a todos os alunos no início do ano letivo, e que também está 

disponível no sítio da FAPAL na INTERNET, com as principais informações extraídas 

do Regimento e outras informações relevantes à vida acadêmica do discente. 

4.10.7. Monitoria 

A FAPAL tem interesse em gerar recursos humanos de qualidade entre seus 

próprios alunos para, no futuro, atuarem em função docente. Para tanto, mantém um 

programa de monitoria junto à comunidade acadêmica. 

A monitoria é uma atividade que tem por finalidade despertar o interesse pela 

carreira docente, prestar auxílio a professores para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento das atividades técnico-didáticas, bem como contribuir para a 

manutenção de um relacionamento pedagógico produtivo entre alunos e professores. 

O programa possibilita a experiência da vida acadêmica, promovendo a 

integração de alunos de séries ou períodos mais avançados com os demais, a 

participação em diversas funções da organização e o desenvolvimento das disciplinas 

do curso, além de treinamento em atividades didáticas. 

A monitoria possibilita a experiência da vida acadêmica promovendo a 

integração de estudantes de períodos (semestres) mais avançados com semestres 

anteriores, além da participação na organização e desenvolvimento das disciplinas do 

curso, e do seu próprio treinamento, pelo professor responsável, em atividades 

didáticas e, eventualmente, em atividades de pesquisa. 

O monitor presta plantões de dúvidas, nos quais os estudantes recebem 

orientação individualizada para a resolução de exercícios e para o esclarecimento de 

questões, além de compartilharem experiências da vivência no ambiente universitário. 
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As normas de monitoria estão definidas no Programa de Monitoria, no ANEXO 

VI. 

4.11. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE CURSO 

4.11.1. Avaliação do Curso Superior de Farmácia 

A avaliação do Curso Superior de Farmácia será feita regularmente, através do 

estudo do desempenho do Curso e dos aspectos relativos ao atendimento das 

expectativas da comunidade externa, ou seja, do próprio mercado de trabalho. Esta 

avaliação, de acordo com as determinações legais vigentes, será realizada em dois 

níveis: o Interno e o Externo. 

Os relatórios correspondentes às avaliações interna e externa serão 

encaminhados ao Conselho Acadêmico para apreciação e emissão de parecer e 

propostas de alternativas e ações para sanar as deficiências apresentadas. 

4.11.2. Concepção do Processo de Autoavaliação do Curso 

4.11.2.1. Avaliação de Curso 

A Avaliação de Cursos considera, basicamente, três conjuntos de elementos: 

• condições: corpo docente; corpo discente; corpo técnico-administrativo; 

infraestrutura; perspectiva utilizada na definição e organização do currículo; 

perfil profissional e as perspectivas do mercado de trabalho; estágios; 

efetiva participação de estudantes em atividades de Iniciação Científica, 

extensão e monitoria; atratividade do curso e interação com área científica, 

técnica e profissional e com a sociedade em geral; 

• processos: interdisciplinaridade; formação interdisciplinar; 

institucionalização; qualidade do corpo docente e sua adequação aos 

cursos de Graduação e Tecnológicos (domínio dos conteúdos, 

planejamento, comunicação, compromisso com o ensino, pesquisa, 

extensão, orientação/supervisão); avaliação da aprendizagem (critérios 

claros e definidos, relevância dos conteúdos avaliados, variedade de 

instrumentos, prevenção da ansiedade estudantil); estágio; interação 

IES/sociedade; 

• resultados: capacitação global dos concluintes; preparo para exercer 

funções profissionais (executar atividades-tarefa típicas da profissão, 
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aperfeiçoar-se continuamente); qualidade do curso (necessidades do 

mercado do trabalho, atualidade e relevância técnico-científica dos 

conteúdos, desempenho em Pós-graduação/cursos típicos da carreira, 

adequação do currículo às necessidades futuras); análise comparativa 

(cursos da mesma área em outras instituições, outros cursos da mesma 

instituição). 

4.11.2.2. Avaliação de Disciplina 

A organização do trabalho pedagógico é avaliada de modo a abranger os 

seguintes tópicos: 

• objetivos da disciplina, plano de ensino, fontes de consulta/bibliografia, 

procedimentos didáticos, instrumentos de avaliação, conteúdo das 

avaliações, atividades práticas, condições técnicas (recursos humanos e 

infraestrutura disponíveis para o desenvolvimento das disciplinas); 

• desempenho do docente, em relação a clareza, fundamentação, 

perspectivas divergentes, importância, inter-relação e domínio dos 

conteúdos, questionamento, síntese soluções alternativas; 

• desempenho didático-pedagógico, em relação ao cumprimento de 

objetivos, à integração de conteúdos, aos procedimentos e materiais 

didáticos e bibliografia; e aspectos atitudinais e filosóficos (aspectos 

éticos, clima livre de tensão orientação, atitudes e valores); pontualidade 

do professor e exigência de pontualidade dos alunos; 

• desempenho discente, expressado pela participação em aula e 

atividades, informação ética, realização de tarefas, interesse e presença 

integral; 

• desempenho técnico-administrativo, expressado pela avaliação individual 

dos funcionários; e 

• desempenho gerencial da IES. 

4.11.2.3. Autoavaliação do Curso Superior de Farmácia 

Nesse nível, a avaliação considera o desenvolvimento das atividades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão no Curso Superior de Farmácia, bem como as relações 

entre os três. O resultado desse diagnóstico, das variáveis e indicadores considerados 

emergentes face à especificidade do curso, após a sua sistematização, são 

trabalhados pelo Curso em diferentes etapas, detalhadas a seguir: 
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• reuniões de trabalho para elaboração do planejamento do processo de 

autoavaliação do curso para o ano letivo correspondente; 

• participação dos protagonistas do processo de autoavaliação do curso 

nos Painéis promovidos pela CPA para conhecimento das informações e 

dos dados colhidos sobre a realidade do curso; 

• reuniões específicas para conhecimento detalhado das informações e dos 

dados apresentados pelo diagnóstico da situação real do curso: pontos 

fortes e pontos fracos (incluem-se aqui dados e informações coletados 

pelo próprio curso, pela CPA); 

• reuniões específicas para a análise conjunta das variáveis e indicadores 

contemplados no diagnóstico dos diferentes componentes curriculares do 

curso; 

• reuniões de trabalho para a identificação de variáveis e indicadores 

específicos, que porventura não contemplados pelo Sistema de Avaliação 

Institucional; 

• aplicação dos Instrumentos de Avaliação elaborados pelo próprio Curso e 

não contemplados pelo processo de avaliação institucional e pela 

avaliação externa. Trata-se aqui de Instrumentos de Avaliação que 

abordam as dimensões específicas do Curso; 

• reuniões de trabalho para a elaboração conjunta de Planos de Trabalho 

com base nos resultados da avaliação institucional, da avaliação externa 

e da autoavaliação promovida pelo próprio Curso (componentes 

curriculares que caracterizam a especificidade do curso); 

• desenvolvimento e avaliação contínua dos Planos de Trabalho para a 

melhoria permanente do curso e sua capacidade de inovação e de 

reflexão crítica; e 

• reuniões conjuntas, envolvendo o corpo docente, o corpo discente e a 

equipe de suporte técnico-administrativo, para proceder, por meio de uma 

atitude crítica e autorreflexiva, à avaliação do processo de autoavaliação 

empregado pelo curso no período letivo correspondente. 

Numa perspectiva processual, essas atividades e reuniões de trabalho são 

realizadas no transcorrer do semestre letivo, cujo cronograma de atividades é 

estabelecido no início de cada ano letivo, durante as reuniões de trabalho para a 

elaboração do planejamento do processo de autoavaliação do curso. Neste, busca-se 

imprimir uma metodologia de trabalho que contemple uma unidade e segmento de 

tempo concreto em relação ao qual se distinguem três fases para um paradigma que 

resulte num processo de autoavaliação global: (a) avaliação inicial (condições 

existentes, fundamentação e necessidades); (b) avaliação de processo (variáveis que 



57 
 

envolvem todo o processo de desenvolvimento curricular nos contextos político-

administrativo, de gestão e de realização); (c) avaliação de resultados (ponderação 

dos resultados definidos no projeto pedagógico do curso). 

O projeto de autoavaliação empregado caracteriza-se, assim, como um ciclo 

que toma corpo e se justifica como um processo conjuntivo-formativo que visa 

implementar medidas concretas para o constante aperfeiçoamento da organização 

didático-pedagógica do curso. 

4.11.2.4. Avaliação Externa 

Nesse nível, a avaliação externa considera o desempenho do Curso em relação 

ao mercado de trabalho, ao grau de satisfação do egresso e aos critérios 

estabelecidos pelo Ministério da Educação (resultados do ENADE e da Avaliação das 

Condições de Ensino). 

A avaliação externa abrange, ainda: 

• Pesquisa junto à sociedade civil organizada, com os quais o Curso 

desenvolve suas atividades, para verificar a adequação dessas atividades 

e o grau de satisfação dos mesmos. 

• Pesquisa junto às empresas parceiras, que absorverão os egressos do 

Curso, para verificar o grau de satisfação da comunidade externa em 

relação ao desempenho dos mesmos. 

• Pesquisa junto aos egressos, para verificar o grau de satisfação dos ex-

alunos em relação às condições que o Curso lhes ofereceu e vem lhes 

oferecer (formação continuada). 

4.11.3. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa. 

As ações e processos de avaliação para este curso permitem mudanças e 

melhorias voltadas ao aprimoramento do curso assim como ao desenvolvimento 

profissional de nossos estudantes. A autoavaliação ou avaliação interna é um 

processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre sua 

própria realidade e busca compreender os significados do conjunto de suas 

atividades, a fim de melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. 

Para tanto, a instituição sistematiza informações, analisa coletivamente os 

significados de suas realizações, desvenda formas de organização, administração e 

ação, identifica pontos fracos, pontos fortes ou potencialidades e estabelece 

estratégias de superação de problemas. A avaliação interna é, portanto, um processo 
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cíclico, criativo e renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões que 

definem a instituição. 

O desenvolvimento e a implementação de um sistema de avaliação é um dos 

procedimentos utilizados para o monitoramento de informações e assegura que a 

qualidade do ensino fornecido por elas atenda aos padrões recomendados. Na FAPAL 

cultiva-se a reflexão sistemática sobre a qualidade da educação através da avaliação. 

Os instrumentos utilizados são: (i) reuniões entre CPA e NDE; (ii) reuniões entre NDE, 

colegiado, coordenação e corpo docente; (iii) questionários de avaliação da instituição. 

Quanto à avaliação externa, o ENADE oferece uma direção do grau de 

dificuldade encontrada nos alunos em relação ao conteúdo, os resultados dos exames 

trienalmente geram reuniões do NDE – Núcleo Docente estruturante para melhoria de 

qualidade. 

4.12. ATIVIDADES DE TUTORIA 

Com fundamento na Portaria MEC nº 2.117, de 06/12/2019, a FAPAL oferece 

em todos os seus cursos presenciais um total de 40% (quarenta por cento) de sua 

carga horária na modalidade a distância, ministrada em convênio com a UNIP – 

Universidade Paulista. 

Para desenvolver essas atividades online, conta com a presença dos tutores 

presenciais e a distância, cujas atribuições são destacadas a seguir. 

O objetivo da tutoria é proporcionar aos estudantes um acompanhamento 

personalizado e permanente do seu percurso escolar, num esforço de definição de 

procedimentos que viabilizem um processo de ensino/aprendizagem de excelência. 

A relação de Tutoria apoia-se no desenvolvimento de um clima de proximidade, 

confiança e respeito mútuo, com vista à identificação e concretização dos objetivos 

acadêmicos do estudante, numa perspectiva de autonomia. O papel do tutor é 

essencialmente de mediação, e não se pode esperar que este assuma 

responsabilidade pessoal pela resolução dos problemas dos estudantes. 

Deste modo, não se deve esperar do tutor aconselhamento psicológico, nem o 

esclarecimento de dúvidas sobre matéria lecionada, nem que se pronuncie sobre 

avaliações e avaliadores. 

 São atribuições do tutor: 

1. Auxiliar na integração dos estudantes, promovendo as relações 

interpessoais e de grupo, mediando atividades a serem desenvolvidas; 
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2. Encorajar e motivar, por meio do reconhecimento das dificuldades 

inerentes à integração na IES, do apoio do ponto de vista acadêmico, e do 

reforço positivo face aos resultados alcançados; 

3. Orientar, aconselhando na definição dos planos de estudo e opções de 

avaliação; 

4. Diagnosticar potencialidades e dificuldades, identificando os "pontos fortes" 

e os "pontos fracos" do estudante; 

5. Monitorizar o percurso acadêmico, fornecendo um feedback apropriado ao 

estudante para que possa melhorar o seu desempenho, numa lógica de 

responsabilização; e promovendo, por sua iniciativa, reuniões regulares 

com os seus tutorandos, sendo recomendável que o faça pelo menos duas 

vezes em cada ano letivo, (uma reunião no início de cada semestre). 

6. Informar a Coordenação do Curso sobre eventuais problemas detectados 

no exercício da atividade de tutoria. 

4.13. CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES NECESSÁRIAS ÀS 

ATIVIDADES DE TUTORIA 

O tutor é especializado na área de conhecimento em que atua e desempenha 

suas funções, em conjunto com o corpo docente, articulado pelas diretrizes originadas 

na Coordenação do Curso e o corpo docente. Logo, o tutor participa da construção e 

da gestão do conhecimento do estudante, por meio da tecnologia. Sua ocupação 

primordial é a mediação do processo ensino-aprendizagem, ele facilita o entendimento 

e a interação entre o estudante e a IES. 

As habilidades requeridas para o bom desenvolvimento no processo de tutoria 

são: 

• Destreza para mediar as discussões entre o docente e o estudante por meio 

dos fóruns, chats e telefone. 

• Prática para orientar o estudante em relação ao modo de realização das 

atividades obrigatórias ao longo do curso, esclarecendo dúvidas sobre os 

conteúdos. 

• Aptidão para conduzir o estudante de forma que este se adeque aos 

parâmetros e exigências da IES. 
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• Sagacidade para facilitar a compreensão do conhecimento teórico científico 

e sua aplicação prática. 

• Ser astuto para articular a interdisciplinaridade exigida pelo curso. 

• Perspicácia e flexibilidade na apreensão das pluralidades brasileira, 

acolhendo adequadamente as regionalidades. 

• Ter competências comunicacionais e fluidez no relacionamento 

interpessoal. 

• Dominar as TICs disponibilizadas. 

4.14. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Toda a infraestrutura tecnológica utilizada pela Faculdade de Palmas - FAPAL 

está consolidada em conceitos de comunicação, baseada em bancos de conteúdos 

distribuídos por dispositivos multimídia conectados ou não. A fundamentação técnico-

teórica para isso está nos conceitos de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC), em que todos os recursos tecnológicos estão organizados em estruturas 

computacionais gerenciadas por bancos de dados, assegurando que os conteúdos 

programáticos das disciplinas dos cursos sejam distribuídos de forma sistêmica e 

controlada. 

Com base nisso, é necessária a organização desses conteúdos, informações e 

dados numa base informatizada que garanta a produção e a distribuição do 

conhecimento em um ambiente monitorado e acompanhado por professores e tutores 

de forma interativa. Tradicionalmente, o banco de dados era o repositório de 

informações, tendo atualmente evoluído para o controle das mídias textuais e 

audiovisuais, transformando-se de fato em um banco de conteúdos multimídia. 

As modernas técnicas de BI (Business Intelligence, ou inteligência em 

negócios) asseguram que esse sistema de base de conteúdos possa ser 

acompanhado, medido e controlado, possibilitando à instituição o monitoramento dos 

processos de interatividade e dialogicidade dos corpos docente e discente no modelo 

pedagógico proposto para cada um dos formatos. 

As tecnologias de informação e comunicação disponíveis podem ser divididas 

em três grupos, de acordo com sua destinação: 

a) para suporte às aulas presenciais, estão disponíveis recursos de imagem e 

som com projetores multimídia (Datashow) e equipamentos de áudio. Estes 
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equipamentos são alocados nas salas de aula segundo a demanda ou fixos em salas 

especiais. 

b) quatro Laboratórios de informática com acesso à INTERNET. 

c) em um ambiente virtual de aprendizagem estão disponíveis diversos objetos 

de aprendizado para nivelamento, disciplinas à distância e aprofundamento do 

conteúdo ministrado. 

Como ambiente virtual de aprendizagem, utiliza-se o AVA (Convênio com a 

Universidade Paulista – UNIP), uma ferramenta que gerencia informações textuais e 

produtos multimídia que, associados a exercícios, ajudam na aquisição do 

conhecimento proposto. O Blackboard é utilizado como plataforma de distribuição de 

conteúdo em diferentes suportes, tais como: textos, teleaulas, vídeos (entre os 

principais), integrando recursos de interação entre professores, tutores e alunos. 

Através desse ambiente, disponibilizam-se, ainda, duas bibliotecas virtuais. 

Para o controle acadêmico, a FAPAL utiliza o Lyceum. 

Durante o enfrentamento à pandemia de COVID-19, houve necessidade de 

outras estratégias de TIC. Duas novas abordagens estão sendo utilizadas: 

a) para suporte às aulas à distância síncronas (em horário fixo e com presença 

requerida) faz-se o uso da plataforma Zoom; 

b) para a disponibilização de material de apoio, apresentações (slides) das 

aulas, entrega de trabalhos, atividades, avaliação de aprendizado e outras estratégias 

de ensino-aprendizado das aulas à distância síncronas, faz-se uso da plataforma 

Microsoft Teams, em conjunto com o Microsoft Forms. 

4.15. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

O suporte tecnológico distribui-se em duas dimensões: uma dimensão de 

recursos de interação para o acompanhamento dos estudantes e uma de avaliação. 

Nesse projeto pedagógico, elucidam-se as especificidades da EaD, que originam 

demandas de interação entre os implicados no processo. Para tanto, detalha-se 

abaixo o sistema de informação utilizado na veiculação dos conteúdos pertinentes. 

A plataforma utilizada para a publicação de conteúdo é o Blackboard. Ele conta 

com as principais funcionalidades disponíveis nos ambientes virtuais de 

aprendizagem e é composto por ferramentas de avaliação, comunicação, 

disponibilização de conteúdo, administração e organização. Por meio dessas 

funcionalidades, é possível dispor de recursos que permitem a interação e 
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comunicação entre o alunado, professores e tutoria, a publicação do material de 

estudo em diversos formatos de documentos, a administração de acessos e a geração 

de relatórios. 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, o aluno tem acesso ao material 

pedagógico, disponibilizado por disciplina, além dos recursos de interação que 

permitem o diálogo entre os alunos, professores e a equipe de tutoria. 

O material de cada disciplina é publicado pelo professor responsável por ela no 

AVA, seguindo a proposta do calendário acadêmico de realização dos encontros 

presenciais. A publicação de material, módulo a módulo, pelo professor, facilita o 

acompanhamento do aluno no ambiente. 

4.16. PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E DE AVALIAÇÃO DOS 

PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

A concepção de avaliação para este currículo envolve necessariamente ações 

que promovam a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim o 

elemento central da metodologia de ensino deve propor desafios a serem superados 

pelos estudantes, tendo o professor como facilitador e orientador do processo. 

Sabemos que mudanças nas práticas avaliativas são complexas. No entanto, é 

necessário buscar alternativas de avaliação capazes de superar as formas tradicionais 

que, além de classificatórias, são excludentes em qualquer nível e modalidade de 

ensino. 

Segundo relatório da UNESCO(1999) educar é desenvolver no ser humano 

quatro competências básicas: 

• competência pessoal: aprender a ser; 

• competência relacional: aprender a conviver; 

• competência produtiva: aprender a fazer; 

• competência cognitiva: aprender a conhecer. 

Assim, as práticas avaliativas desenvolvidas nesta proposta curricular devem 

estar sempre atentas às estas dimensões de competências e inovar, evitando e 

superando dificuldades quanto a quantificação do saber do discente em uma nota de 

algarismos arábicos e priorizando a construção do conhecimento. 

A metodologia de ensino será de acordo com os objetivos das disciplinas, na 

resolução e discussão de problemas, na realização e apresentação de trabalhos 
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monográficos ou de investigação, em visitas de estudo e outras formas de transmissão 

de conhecimentos que promovam a integração do saber fazer através da interligação 

entre os conhecimentos teóricos e a vivência experimental. 

A avaliação das aulas teóricas, das aulas práticas ou laboratoriais, e das 

disciplinas profissionalizantes do curso têm um caráter teórico-prático, busca verificar 

se o discente assimilou ou não os conteúdos transmitidos, não tendo apenas como 

objetivo atribuir notas e conceitos. Não serve, simplesmente, para classificar o 

discente, mas para o replanejamento do ensino e para apresentar caminhos 

alternativos para os discentes com dificuldades nas unidades, buscando, 

primordialmente, a qualidade no aprendizado, que se refletirá na qualificação do 

profissional farmacêutico. 

4.16.1. Critérios de avaliação e promoção 

A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina e é avaliado por meio 

de verificações parciais e exames. Essa apuração envolve simultaneamente aspectos 

de frequência e aproveitamento escolar. 

A avaliação nas disciplinas será obtida por meio de provas, trabalhos e 

seminários, dentre outros; bem como pela participação, conduta, maturidade e 

interesse demonstrado pelo aluno durante as aulas e demais atividades, a critério do 

professor e em conformidade com o respectivo plano de ensino. 

É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não autorizados pelo 

professor por ocasião da execução dos trabalhos, das provas parciais, dos exames 

ou de qualquer outra atividade que resulte na avaliação do conhecimento por 

atribuição de nota, sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por esse ato de 

improbidade. 

4.16.1.1. Realização de Exames e Provas 

Os exames deverão ser redigidos à tinta; o exame redigido a lápis não será 

considerado, ficando o aluno com nota zero nessa avaliação. As provas poderão ser 

redigidas a lápis, a critério do professor responsável. 

4.16.1.2. Aplicação de Exames e Provas 

A definição do conteúdo e da matéria sobre a qual versará cada exame ou 

prova é da exclusiva competência do professor responsável pela disciplina, 
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Após a entrada do professor na sala de aula, todos os alunos que nela se 

encontrarem deverão, obrigatoriamente, realizar o exame ou a prova e assinar a lista 

de presença. 

4.16.1.3. Realização de Trabalhos 

O professor, a seu critério ou a critério do Coordenador do Curso, obedecidos 

aos critérios definidos pelo Conselho Acadêmico, pode promover trabalhos, 

exercícios, provas e outras atividades em classe ou extraclasse. Todo conjunto de 

tarefas escolares a serem cumpridas pelo aluno é entendido como trabalho. 

A cada trabalho apresentado é atribuída uma nota. Será atribuída nota zero ao 

aluno que usar de meios ilícitos ou não autorizados pelo professor, para a realização 

de quaisquer atividades que resultem na avaliação do conhecimento por atribuição de 

nota, sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por este ato de improbidade. 

Compete ao professor responsável pela disciplina a definição dos trabalhos, 

bem como a fixação do critério para a atribuição de notas. O professor deve, também, 

considerar a participação, conduta, maturidade e interesse demonstrado pelo 

estudante durante as aulas e demais atividades, a critério do professor. São atividades 

curriculares de avaliação as pesquisas executadas pelos discentes, os exercícios, as 

arguições, os trabalhos práticos, as problematizações, as oficinas, as atividades 

culturais de formação específica e as provas escritas e orais. 

A definição dos critérios da avaliação dos discentes é de competência exclusiva 

do professor responsável pela Disciplina. 

A oficialização do sistema de avaliação do Curso de Farmácia segue o disposto 

pela Faculdade de Palmas – FAPAL. O Regimento da FAPAL estabelece fases 

distintas assim descritas: 

Avaliações denominadas “NP1” e “NP2” - são as avaliações bimestrais que 

ocorrem normalmente na metade e ao final do semestre letivo. 

As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas 

desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas 

pelos discentes. 

Prova Substitutiva - substitui, em caso de falta do estudante, apenas uma das 

avaliações NP1 ou NP2. Deve ser solicitada pelo estudante em requerimento próprio 

na Secretaria Geral no prazo de 05 dias, após a realização da prova NP1, e 02 dias 

da NP2. O não cumprimento dos prazos legais impedirá a aprovação da solicitação 



65 
 

da prova em pauta. A data para a aplicação dessas provas, respeitando o calendário 

escolar, é determinada pelo docente responsável pela disciplina, com aprovação da 

Coordenação do curso. A secretaria acadêmica, que dá suporte ao estudante, deve 

ser comunicada. 

4.16.2. Rendimento Escolar 

A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, conforme as atividades 

curriculares, abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento. 

Assim, o aluno somente poderá ser aprovado e/ou prestar exames com o 

mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas e demais atividades 

programadas para a disciplina. 

Cabe ao professor a atribuição de duas notas de avaliação (NP1 e NP2) para 

as atividades curriculares, com pesos iguais na composição da Média Semestral (MS) 

de cada disciplina. Assim: 

𝑀𝑆 =
(𝑁𝑃1 + 𝑁𝑃2)

2
 

4.16.3. Critérios de Promoção 

Os critérios de promoção, envolvendo simultaneamente a frequência e o 

aproveitamento escolar, são os seguintes: 

1. se a frequência do aluno for inferior a 75% (setenta e cinco por cento), ele 

estará reprovado na disciplina. Em caso contrário, serão considerados os 

resultados das avaliações realizadas de acordo com o previsto no parágrafo 

anterior. 

2. se a média semestral (MS) for igual ou maior que 7,0 (sete), o aluno estará 

aprovado na disciplina, naquele semestre, com média final igual a MS. 

3. se MS for menor que 7,0 (sete), o aluno será submetido a um exame, 

quando lhe será atribuída a nota EX. 

4. Após o exame, a média final (MF) da disciplina será a média aritmética 

simples entre MS e EX. Assim: 

𝑀𝐹 =
(𝑀𝑆 + 𝐸𝑋)

2
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5. Se a MF for igual ou maior que 5,0 (cinco), o aluno estará aprovado na 

disciplina. 

6. Se a MF for menor que 5,0 (cinco), o aluno estará reprovado na disciplina 

ou poderá, a critério do Conselho Acadêmico, ser submetido a uma 

avaliação especial. 

7. Mantida a reprovação, mesmo após a realização da avaliação especial, se 

concedida, o aluno ficará sujeito ao regime de dependência na disciplina. 

8. O aluno que deixar de comparecer a uma prova poderá, a critério do 

Coordenador de curso, substituí-la por nova prova ou pelo exame. 

9. Nas disciplinas cursadas em regime de Dependência, Adaptação ou 

Antecipação e nas disciplinas optativas ou eletivas serão considerados os 

mesmos critérios das disciplinas regulares para o cálculo da MF. 

10. O aluno reprovado em período letivo que não seja oferecido no semestre 

seguinte deverá matricular-se em período indicado pela Coordenação do 

curso. 

11. Cabe à Comissão de Qualificação e Avaliação de Cursos (CQA), quando 

for o caso, acompanhar, avaliar e validar as avaliações de aprendizagem, 

podendo realizar, em qualquer momento do curso, Avaliação Geral de 

Curso (AGC). Nesse caso, a nota dessa avaliação, que será designada por 

AG, passará a compor, juntamente com as notas do professor (NP1 e NP2), 

a média semestral (MS) de cada disciplina, da seguinte forma: 

𝑀𝑆 =
(3 × 𝑁𝑃1 + 3 × 𝑁𝑃2 + 4 × 𝐴𝐺)

10
 

12. Quando a Avaliação Geral de Curso (AGC) for aplicada, sua nota (AG) será 

utilizada para compor a média semestral de todas e somente das 

disciplinas do período em que o aluno está matriculado, não sendo utilizada 

para calcular a média semestral de disciplinas cursadas em regime de 

Dependência, Adaptação ou Antecipação e de disciplinas optativas ou 

eletivas. 

13. Todos os alunos terão que realizar Atividades Práticas Supervisionadas 

(APS), que constarão de atividades de biblioteca (frequência e utilização), 

atividades relacionadas aos laboratórios (relatórios de experiências e 

outras), trabalhos individuais ou em grupo determinados pelo professor, 

trabalhos de iniciação científica, resolução de exercícios do Portal ou de 
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listas, programadas para serem supervisionadas pelos professores em 

suas aulas. 

14. Em cada semestre, o aluno deverá cumprir a quantidade de horas de APS, 

definida para o respectivo período letivo de seu curso. Será atribuído um 

conceito semestral (Aprovado ou Reprovado) às APS. 

15. O desempenho do aluno é avaliado numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), 

com aproximação de até 0,5 (cinco décimos); a MS será arredondada para 

7,0 (sete), quando for maior ou igual a 6,7 (seis-vírgula-sete) e menor que 

7,0 (sete); a MF será arredondada para 5,0 (cinco), quando for maior ou 

igual a 4,75 (quatro- vírgula-setenta e cinco) e menor que 5,0 (cinco). 

16. A recuperação poderá ter duração variável, dependendo da disciplina, e 

poderá, inclusive, estender-se por um semestre ou mais, a critério do 

Conselho Acadêmico. 

17. O exame e/ou a avaliação especial, exceção feita àqueles dos 

antepenúltimo e último períodos (semestres) letivos, a critério do Conselho 

Acadêmico, poderão ser realizados em épocas especiais, após 

recuperação. 

18. O aluno, em casos especiais e depois de ouvida a Coordenação do curso, 

poderá ser autorizado a realizar o exame e/ou a avaliação especial em 

períodos distintos daquele determinado para os alunos de sua turma. 

19. A critério do Conselho Acadêmico, poderá ser incorporado às normas 

vigentes o conceito de aproveitamento médio global do semestre, que é 

determinado pela média aritmética das médias semestrais das disciplinas 

cursadas no semestre regular, excetuando-se adaptações, dependências 

ou tutorias. 

20. Se o aproveitamento médio global do período letivo for maior ou igual a 7,0, 

o aluno poderá, a critério do Conselho Acadêmico, ser dispensado de fazer 

o exame também nas disciplinas em que obteve média semestral maior ou 

igual a 5,0. 

21. O lançamento da nota de aproveitamento médio global obedecerá ao 

critério de arredondamento do valor obtido para o meio ou inteiro 

imediatamente superior. 

22. Os casos omissos serão analisados por uma comissão especialmente 

indicada pelo Conselho Acadêmico. 
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4.16.4. Regime de Dependência 

O aluno aprovado em um período letivo poderá matricular-se no período 

subsequente e cursar as disciplinas pendentes em regime de dependência. 

O número máximo de disciplinas em regime de dependência e de adaptação 

para a promoção ao semestre letivo subsequente fica assim definido: 

I. Para a promoção ao 2º período letivo: sem limite; 

II. Para a promoção ao 3º período letivo: 5 disciplinas; 

III. Para promoção aos períodos letivos situados entre o 3º e o antepenúltimo: 5 

disciplinas; 

IV. Para promoção ao antepenúltimo período letivo: 3 disciplinas; e 

V. Para o penúltimo e o último períodos letivos do curso, não serão aceitas 

matrículas de alunos com dependência, recuperação ou adaptação em 

qualquer disciplina de períodos letivos anteriores. 

O aluno reprovado em um período letivo poderá optar pelo regime de 

progressão tutelada, que foi instituído visando a oferecer orientação acadêmica 

diferenciada aos alunos que apresentarem desempenho acadêmico irregular no 

decorrer do seu processo de formação. Entende-se por desempenho acadêmico 

irregular, o acúmulo de disciplinas em regime de dependência e/ou adaptação, em 

número maior que o permitido conforme citado no parágrafo anterior. 

O ingresso no regime de progressão tutelada de matrícula decorre do interesse 

manifesto do aluno. 

Será facultado aos alunos que estariam se promovendo para o segundo ou 

para até o antepenúltimo período de qualquer curso de graduação, que tenham 

ultrapassado o limite de disciplinas em regime de dependência, conforme citado 

anteriormente, adotarem o regime de progressão tutelada de matrícula. 

Os alunos que atenderem às condições previstas no parágrafo anterior poderão 

optar pelo regime de progressão tutelada durante o período de renovação da matrícula 

fixado no Calendário Escolar da Instituição. 

O aluno que ultrapassar o limite de disciplinas em dependência e optar pelo 

regime de progressão tutelada de matrícula receberá orientação diferenciada sobre a 

reestruturação do seu percurso acadêmico, inclusive sobre a distribuição das 

disciplinas em dependência, ou ainda a cursar, atividades e estágios incompletos. A 

orientação definirá como e quando o aluno poderá cumpri-los. 
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Compete à Coordenação do Curso, a partir da análise do histórico escolar do 

aluno optante, orientá-lo quanto à melhor alternativa para conduzir a sua progressão 

acadêmica, considerando tudo o que é exigido pela matriz curricular para uma 

formação plena (disciplinas, trabalhos de curso, estágios, entre outros). 

Caberá à Coordenação do Curso, juntamente com o aluno optante pelo regime 

de progressão tutelada, estabelecer um plano de estudos definindo como, quando e 

quais disciplinas deverão ser cursadas, assim como as condições e as medidas a 

serem adotadas para a conclusão das demais atividades curriculares ainda 

pendentes. Esse plano de estudos poderá ultrapassar, conforme o caso, o período 

mínimo de integralização curricular. 

Na condição de ingressante no penúltimo período, uma vez aceita a opção pelo 

regime tutelado, o aluno será matriculado provisoriamente nesse período de seu 

curso. A matrícula e o regime de estudos definido pela Coordenação do Curso serão 

homologados, segundo normas fixadas pelo Conselho Acadêmico. 

Na condição de ingressante no último período, uma vez aceita a opção pelo 

regime tutelado, o aluno será matriculado provisoriamente nesse período de seu 

curso. A matrícula e o plano de estudos definido pela Coordenação do Curso serão 

homologados, segundo normas fixadas pelos Colegiados Superiores. 

Enquanto optante pelo regime de progressão tutelada, o aluno obriga-se a 

cumprir integralmente o plano acadêmico estabelecido pela Coordenação do Curso e 

referendado pelo Conselho Acadêmico. 

O desligamento do aluno do regime de progressão tutelada poderá ocorrer 

quando o desempenho acadêmico do aluno for avaliado como insuficiente pela 

instância competente da Instituição e decidido/homologado pelo Conselho 

Acadêmico. 

4.16.5. Revisão de Provas e Verificação das Notas 

O Professor deve realizar a revisão e fazer a vista das provas junto com o aluno, 

no “Período de Revisão de Notas”, em horário de aula da disciplina, ocasião em que 

ele estará de plantão, sendo vedada a alteração do critério adotado para a correção 

inicial. Toda prova realizada, com exceção dos exames, deve ser mantida com o 

professor até o final do semestre letivo. Os exames finais devem ser entregues na 

Secretaria da Instituição e as fichas das APS na Coordenação local do curso e 



70 
 

posteriormente entregues na Secretaria da Instituição para serem arquivadas no 

prontuário do aluno. 

As demais provas poderão ser devolvidas aos alunos regularmente 

matriculados, após o término do semestre letivo, com exceção das avaliações 

realizadas On-line, no Laboratório de Informática. 

O aluno pode requerer, no site da FAPAL, clicando em Secretaria On-line, a 

revisão dos exames e das APS, definidos no Calendário Escolar. O aluno deve 

fundamentar a solicitação explicando (no requerimento) a questão que ele considera 

que foi corrigida de forma incorreta, com base na matéria lecionada. Do contrário, o 

pedido não será aceito. 

Importante: O prazo máximo para a solicitação de revisão dos exames é de 1 

(um) dia após o prazo de entrega de notas. A revisão dos exames será feita no período 

estipulado no Calendário Escolar (“Período de Revisão de Notas”) e apenas se o aluno 

estiver presente no período das aulas em que o professor ministra a disciplina, ocasião 

na qual ele estará de plantão. O aluno deverá levar consigo o protocolo do pedido da 

revisão de Exame. 

4.17. INTEGRAÇÃO DO CURSO COM O SISTEMA LOCAL E REGIONAL DE 

SAÚDE (SUS). 

O Curso de Farmácia da FAPAL possui integração com o Sistema Único de 

Saúde, por meio de convênio com a Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas 

(FESP), que permite a inserção do acadêmico nos espaços públicos de atendimento 

básico e intermediário de saúde como UBS (Unidade Básica de Saúde), UPA 

(Unidade de Pronto Atendimento), Centro de convivência do Idoso, e CAPS (Centro 

de Atenção Psicossocial). 

A instituição também possui convênios com Hospitais Regionais que ficam 

localizados na região metropolitana como Hospital Regional de Paraíso, Hospital 

Regional de Miracema, Hospital Regional de Porto Nacional. Todas as unidades 

recebem estudantes que desempenham atividades que estão voltados para o cuidado 

e atenção ao paciente. 

Os convênios permitem a formação de alunos dotados de competências, que 

possibilitem interação e atuação multiprofissional, tendo como beneficiários os 

indivíduos e a comunidade. 
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4.18. ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO PARA ÁREAS DA SAÚDE. 

Os alunos realizam atividades práticas nos campos de atuação em 

organizações de natureza pública que desenvolvem atividades de dispensação em 

farmácia pública, bem como, assistência farmacêutica direcionada aos programas 

desenvolvidos pelos parceiros e conveniadas, tais como: Programa Nacional de 

DST/AIDS (PN DST/AIDS), Programa de Cuidado a gestante, HiperDia (Hipertensão 

e Diabetes), Programa Nacional de Controle da Tuberculose, Controle de Tabagismo, 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, (CCIH), Vigilância Sanitária Municipal 

e estadual, tais atividades ocorrem em âmbito municipal e estadual respectivamente. 
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V. CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

5.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Farmácia é composto por 

professores responsáveis pela formulação da proposta pedagógica, pela 

implementação e desenvolvimento do curso, atendendo aos requisitos da legislação 

vigente. 

Compete ao Núcleo Docente Estruturante: 

a) Participar plenamente da elaboração e atualização do projeto pedagógico do 

curso; 

b) Propor alterações do projeto pedagógico do curso, quando for pertinente; 

c) Estimular o corpo docente a apresentar propostas curriculares inovadoras 

para o curso; 

d) Motivar a participação efetiva nas mudanças curriculares e pedagógicas; 

e) Estabelecer mecanismos de representatividade do corpo docente nas 

propostas de alterações do projeto pedagógico; 

f) Buscar a implementação do projeto pedagógico do curso, preservando as 

características e peculiaridades regionais da comunidade local. 

Os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante estão vinculados 

às atividades essenciais do curso, entre elas: docência, orientação de estágio e 

monografia; acompanhamento de atividades complementares; orientação de 

pesquisa e desenvolvimento de atividades de extensão, atualização do próprio Projeto 

Pedagógico. 

O Regimento do Núcleo Docente Estruturante encontra-se no ANEXO V. 

5.1.1. Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O NDE do Curso de Farmácia é constituído por 5 docentes, integrado pelo 

Coordenador de Curso, seu presidente, e por mais 4 (quatro) professores, 

correspondendo a 38% do corpo docente, e seus componentes se caracterizam 

pelo(a): 

a) concessão de uma dedicação preferencial ao curso; 

b) preferencialmente pelo porte de título de pós-graduação stricto sensu; 

c) contratação em regime de trabalho diferenciado do modelo horista; e 

d) estabilidade ou perenidade, que lhes permite construir uma história 

institucional. 
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A composição atual do NDE está descrita na Tabela 7. 

Tabela 7 - Composição atual do NDE, com suas respectivas titulações máximas e regimes de 
trabalho. 

Docente membro 
Titulação 

Máxima 

Regime de 

Trabalho 

Maykon Jhuly Martins de Paiva – presidente Mestre Integral 

Ciro José Sousa de Carvalho Doutor Parcial 

Leda Terezinha de Freitas e Silva Mestre Parcial 

Maria Bernadete Pedro Mestre Parcial 

Marildo de Sousa Ribeiro Mestre Integral 

 

5.2. Equipe Multidisciplinar 

Desde fevereiro de 2007, a ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE 

ENSINO RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO, mantenedora da Faculdade de 

Palmas – FAPAL e da Universidade Paulista – UNIP, instituição devidamente 

credenciada e autorizada a ofertar cursos à distância em todo território nacional, 

firmaram convênio para a oferta de EAD até o limite de 40%, de acordo com a Portaria 

MEC nº 2.117 de 06 de dezembro de 2019. Dessa forma, considera-se que a equipe 

Multidisciplinar, constituída por profissionais de diferentes áreas está apta para 

concepção, produção, e disseminação de tecnologias, metodologias e recursos para 

educação à distância. 

5.3. Atuação do Coordenador 

A Coordenação do curso de Farmácia da FAPAL é exercida, desde o 2º 

semestre de 2020, pelo Prof. Maykon Jhuly Martins de Paiva, graduado em Farmácia 

Generalista pelo Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos, 

UNITPAC, Especialista em Biotecnologia pela Universidade Católica Dom Bosco, 

UCDB e em Farmácia Clínica e Hospitalar pela Faculdade Dom Alberto, FDA, e Mestre 

em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Tocantins – UFT. 

A coordenação do curso responsabiliza-se e zela pela qualidade do ensino 

ofertado pela FAPAL, tendo como atribuições, sob a supervisão do Coordenador 

Pedagógico: 
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• definir ou redefinir a concepção, os objetivos e finalidades e o perfil do 

profissional a ser formado pelo curso; 

• colaborar com os docentes na elaboração de planos de ensino e em 

projetos de natureza pedagógica; 

• sugerir alterações curriculares e o ajustamento de planos de ensino de 

disciplinas, de acordo com os objetivos do curso e do perfil do profissional 

a ser formado e com as diretrizes curriculares aprovadas pelo Ministério da 

Educação; 

• promover a discussão e análise das ementas e conteúdos programáticos 

das disciplinas, visando à interdisciplinaridade e à integração do corpo 

docente aos objetivos do curso; 

• fomentar a discussão teórica e o avanço prático de metodologias de ensino 

adequadas às diferentes disciplinas do curso; 

• estabelecer normas para o desenvolvimento e controle dos estágios 

curriculares e extracurriculares; 

• executar periodicamente a autoavaliação do curso e a avaliação 

institucional; 

• opinar nos processos de seleção, contratação, afastamento e substituição 

de professores; 

• apreciar as recomendações dos docentes e discentes sobre assuntos de 

interesse do curso; 

• decidir sobre a dependência de disciplinas na programação acadêmica do 

aluno, respeitado o disposto neste Regimento e em normas do Conselho 

Acadêmico; 

• definir a organização e a administração de laboratórios e materiais relativos 

ao ensino; 

• estimular o programa de monitoria; 

• incentivar o desenvolvimento de projetos de aplicação prática; 

• estimular práticas de estudo independente, visando à progressiva 

autonomia intelectual e profissional do estudante; 

• encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar; 
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• elaborar o horário escolar do curso e fornecer à Diretoria os subsídios para 

a organização do Calendário Escolar; 

• orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso; 

• fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos programas 

e planos de ensino, bem como a execução dos demais projetos; 

• emitir parecer sobre aproveitamento de estudos e propostas de adaptações 

de curso; 

• exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; e 

• exercer outras atribuições conferidas no Regimento Interno e por normas 

complementares emanadas do Conselho Acadêmico. 

Além disso, o Coordenador também atua no Núcleo Docente Estruturante como 

presidente nato tendo as seguintes competências: 

• convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

• representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

• encaminhar as deliberações do Núcleo; 

• designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 

Núcleo e um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as 

atas; 

• indicar coordenadores para cada área do saber; 

• coordenar a integração com os demais Cursos e setores da Instituição. 

5.4. Regime de Trabalho do Coordenador de Curso 

O Coordenador dedica, sem exclusividade, tempo integral ao curso. 

5.5. Corpo docente do curso 

Os membros do Corpo Docente do Curso de Farmácia da FAPAL são 

selecionados de acordo com as atribuições estabelecidas na Resolução nº 01/2008, 

constante no PDI (pag. 124) da Faculdade de Palmas, nos termos da legislação 

trabalhista em vigor e estão distribuídos de acordo com as seguintes categorias 

funcionais: 

a) Professor Assistente: o ingresso nesta categoria exige escolaridade 

correspondente ao ensino superior completo (Bacharelado ou equivalente) e curso de 

pós-graduação Lato Sensu (Especialização) com todos os créditos concluídos. 
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b) Professor Adjunto: o ingresso nesta categoria funcional exige escolaridade 

correspondente ao ensino superior completo (Bacharelado ou equivalente) e curso de 

pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado) concluído e aprovado em Universidade 

reconhecida pelo MEC. É requerido do candidato, titulação de Mestre na área 

correspondente ou em área afim. 

c) Professor Titular: para o ingresso nesta categoria é necessária 

escolaridade correspondente ao ensino superior completo (Bacharelado ou 

equivalente) e curso de pós-graduação Stricto Sensu (Doutorado) concluído e 

aprovado em Universidade reconhecida pelo MEC. É requerido do candidato, titula de 

Doutor na área em que irá atuar ou em área afim. 

O Plano de Carreira do Corpo Docente da FAPAL possui critérios de 

progressão e está intimamente ligado à titulação acadêmica, à experiência profissional 

no magistério e fora dele, e à produção intelectual, conforme descritos 

detalhadamente no item 2.2 do PDI 2018/2022, pag. 127. O reenquadramento 

acontece duas vezes ao ano com ampla divulgação. 

Especificamente no Curso de Farmácia é desejável que o docente tenha 

experiência no magistério superior e qualificação profissional nas disciplinas 

ministradas. Deve atender as exigências do plano de ensino quanto ao processo 

ensino-aprendizagem; à orientação das atividades práticas de investigação, de 

produção científica e de extensão; às supervisões dos estágios curriculares 

obrigatórios; à promoção da apresentação dos trabalhos dos alunos em eventos 

científicos; à participação na organização dos eventos do curso; ao cumprimento das 

normas e funcionamento administrativo-pedagógicos da FAPAL. 

O professor do Curso de Farmácia deve apresentar, também, em seu perfil as 

seguintes características: 

• Ser capaz de assumir o compromisso, de promover a integração do ensino 

com a pesquisa e a extensão. 

• Estar atento à formação de alunos autônomos, responsáveis e 

profissionalmente competentes para responder aos desafios da realidade 

atual. 

• Ter consciência de sua função social na educação e na formação de 

cidadãos. 
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• Possuir uma visão global do processo educacional, assumindo sempre que 

possível a postura interdisciplinar. 

• Contemplar em suas aulas a dimensão humana, a dimensão teórico-

técnica, a dimensão ética e a dimensão político-social. 

O Corpo Docente do curso de Farmácia da FAPAL é, atualmente, composto de 

12 Professores, sendo 4 Doutores (33%) e 8 Mestres (67%). Considerando tal 

titulação e a experiência profissional do Corpo Docente, espera-se uma valorização 

dos aspectos relevantes de cada componente curricular e o incentivo de raciocino 

lógico e crítico dos discentes. Sua composição atual está descrita na Tabela 8. 

Tabela 8 - Titulação Máxima do Corpo Docente 

  Docente Titulação Máxima 

1 Adson Gomes de Ataídes Doutor 

2 Cecília Amélia Miranda Costa  Mestre 

3 Ciro José Sousa de Carvalho Doutor 

4 Danniela Príscylla Vasconcelos Faleiro Mestre 

5 Ediana Vasconcelos da Silva Mestre 

6 Giovanna Felipe Cavalcante e Costa Mestre 

7 Leda Terezinha de Freitas e Silva Mestre 

8 Márcio Trevisan Doutor 

9 Maria Bernadete Pedro Mestre 

10 Marildo de Sousa Ribeiro Mestre 

11 Maykon Jhuly Martins de Paiva  Mestre 

12 Rafaela Rocha Pinto Doutora 

 

5.6. Regime de trabalho do corpo docente do curso 

O Regime de Trabalho do Corpo Docente do curso de Farmácia da Faculdade 

de Palmas – FAPAL permite um atendimento completo das demandas dos discentes, 

um efetivo planejamento didático incluindo preparação e revisão de avaliações, além 

da participação nos diversos colegiados da IES e do curso. Atualmente, possui um 

Corpo Docente com 5 Professores horistas (42%) e 5 em regime parcial (42%) e 2 em 

tempo integral (17%). O regime de trabalho do corpo docente está descrito na Tabela 

9. 
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Tabela 9 - Regime de Trabalho do Corpo Docente 

 Docente Regime de Trabalho 

1 Adson Gomes de Ataídes Horista 

2 Cecília Amélia Miranda Costa  Parcial 

3 Ciro José Sousa de Carvalho Parcial 

4 Danniela Príscylla Vasconcelos Faleiro Horista 

5 Ediana Vasconcelos da Silva Horista 

6 Giovanna Felipe Cavalcante e Costa Parcial 

7 Leda Terezinha de Freitas e Silva Parcial 

8 Márcio Trevisan Horista 

9 Maria Bernadete Pedro Parcial 

10 Marildo de Sousa Ribeiro Integral 

11 Maykon Jhuly Martins de Paiva  Integral 

12 Rafaela Rocha Pinto Horista 

 

5.7. Experiência profissional do docente 

O Corpo Docente do curso de Farmácia da FAPAL apresenta a experiência 

profissional, excluindo-se a do magistério superior, observando-se que 10 

Professores, 83% do Corpo Docente, possuem experiência profissional superior a 10 

anos, demonstrando sua capacidade de apresentar exemplos contextualizados de 

práticas das teorias ministradas, além da capacidade de promover a 

interdisciplinaridade. 

O Tempo de Experiência Profissional do Corpo Docente está descrita na Tabela 

10. 

Tabela 10 - Experiência Profissional do Corpo Docente 

 Docente 

Tempo de 

Experiência 

Profissional (em 

anos) 

1 Adson Gomes de Ataídes 18 

2 Cecília Amélia Miranda Costa  30 

3 Ciro José Sousa de Carvalho 12 

4 Danniela Príscylla Vasconcelos Faleiro 6 
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 Docente 

Tempo de 

Experiência 

Profissional (em 

anos) 

5 Ediana Vasconcelos da Silva 10 

6 Giovanna Felipe Cavalcante e Costa 3 

7 Leda Terezinha de Freitas e Silva 30 

8 Márcio Trevisan 17 

9 Maria Bernadete Pedro 29 

10 Marildo de Sousa Ribeiro 18 

11 Maykon Jhuly Martins de Paiva 11 

12 Rafaela Rocha Pinto 16 

 

5.8. Experiência no exercício da docência superior 

A experiência no exercício da docência superior do Corpo Docente do curso de 

Farmácia da FAPAL indica que, todos os professores possuem, pelo menos, 5 anos 

de experiência na Docência Superior, presumindo uma capacidade de utilização de 

linguagem adequada, elaboração de atividades adequadas, identificação de 

dificuldades e outros aspectos para otimizar o aprendizado dos discentes. A 

discriminação do tempo de magistério superior está relacionada na Tabela 11. 

Tabela 11 - Experiência no exercício da docência superior 

  Docente Tempo de 

Experiência em 

Magistério Superior 

(em anos) 

1 Adson Gomes de Ataídes 10 

2 Cecília Amélia Miranda Costa  18 

3 Ciro José Sousa de Carvalho 7 

4 Danniela Príscylla Vasconcelos Faleiro 6 

5 Ediana Vasconcelos da Silva 9 

6 Giovanna Felipe Cavalcante e Costa 5 

7 Leda Terezinha de Freitas e Silva 5 
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  Docente Tempo de 

Experiência em 

Magistério Superior 

(em anos) 

8 Márcio Trevisan 9 

9 Maria Bernadete Pedro 5 

10 Marildo de Sousa Ribeiro 7 

11 Maykon Jhuly Martins de Paiva 6 

 Rafaela Rocha Pinto 6 

 

5.9. Experiência no exercício da docência na educação à distância 

A coordenação do curso e o corpo docente estão aptos a fornecer o suporte 

necessário aos discentes que apresentarem dificuldades, promovendo atividades que 

promovam a aprendizagem. 

5.10. Experiência no exercício da tutoria na educação à distância 

O corpo de tutores é formado por profissionais que possuem experiência em 

EAD e fornecem o suporte necessário aos docentes e discentes no processo de 

ensino aprendizagem. 

5.11. Atuação do colegiado de curso ou equivalente 

O Colegiado de Curso, previsto no Regimento da FAPAL, é um órgão de 

natureza consultiva, representativo da comunidade acadêmica, anualmente 

constituído, e que tem a seu cargo a coordenação didática dos respectivos cursos. 

O Colegiado de Curso é constituído, para cada curso, por cinco docentes que 

ministram disciplinas distintas do currículo pleno, pelo coordenador do curso em 

questão e por um representante do corpo discente. 

Os docentes membros do Colegiado de Curso são indicados anualmente pelo 

Diretor sendo 3 (três) deles por indicação deste e 2 (dois) por indicação de seus pares 

e o representante do corpo discente deve ser um aluno regularmente matriculado no 

curso, indicado anualmente por seus pares. 

Atribuições e Competências 

São atribuições do Colegiado de Curso: 
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• fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas 

ementas e respectivos programas; 

• elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das 

disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes 

curriculares emanadas pelo Poder Público; 

• promover a avaliação do curso; 

• decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante 

requerimento dos interessados; 

• colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; e 

• exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas 

pelos demais órgãos colegiados. 

O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador de Curso e reúne-se 

ordinariamente duas vezes por semestre e extraordinariamente quando convocado 

pelo Coordenador do Curso, por iniciativa própria ou a requerimento de dois terços 

dos membros que o constitui, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos 

a serem tratados. 

5.12. Titulação e formação do corpo de tutores do curso 

O Corpo de Tutores do curso de Farmácia da FAPAL é composto pelos 

seguintes Tutores: 

• Adriana Santos Cruz - Especialista, Graduada em Letras Português/Inglês, 

Especialista em Formação em EAD; 

• Carla Lima Massolla Aragão da Cruz - Doutora, Graduada em 

Administração de Empresas / Letras / Pedagogia / Gestão em Tecnologia 

da Informação, Especialista em Formação em Educação à Distância / 

Administração em Ênfase em Finanças / Didática do Ensino Superior, 

Mestre em Linguística, Doutor em Comunicação; 

• Janaína Ribeiro Baptista - Especialista, Graduada em Pedagogia; 

Especialista em LIBRAS; 

• Maria Carolina Cotrim Santo Mauro - Especialista, Graduada em Direito; 

Especialista em Direito Penal e Processo Penal / Formação em Educação 

à Distância / Desenho Instrucional; 
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• Sandra Kátia Oliveira da Silva Simões - Especialista, Graduada em Ciências 

Sociais / Processos Gerenciais; Especialista em Gestão Escolar / Formação 

em Educação à Distância; 

• Tiago Davi Vieira Soares de Aquino - Mestre, Graduado em Geociência e 

Educação Ambiental / Pedagogia; Especialista em Ética, Valores e 

Cidadania na Escola / Formação em Educação à Distância; Mestre em 

Ensino de História de Ciências da Terra. 

5.13. Experiência do corpo de tutores em educação a distância 

O Corpo de Tutores do curso de Farmácia da FAPAL está relacionado a seguir 

com suas respectivas experiências em anos de atuação: 

• Adriana Santos Cruz - 13 anos e 8 meses; 

• Carla Lima Massolla Aragão da Cruz - 10 anos e 1 mês; 

• Janaína Ribeiro Baptista - 7 anos e 4 meses; 

• Maria Carolina Cotrim Santo Mauro - 6 anos e 9 meses; 

• Sandra Kátia Oliveira da Silva Simões - 5 anos e 3 meses; 

• Tiago Davi Vieira Soares de Aquino - 7 anos e 7 meses. 

5.14. Interação entre tutores, docentes e coordenadores de curso a distância. 

A Instituição oferece, nas Matrizes Curriculares dos seus Projetos Pedagógicos 

de Curso, até 40% das suas disciplinas na modalidade a distância, de acordo com a 

Portaria MEC nº 2.117 de 06 de dezembro de 2019. 

A interação entre Tutores, Docentes e Coordenadores está prevista dentro das 

ações das suas Equipes Multidisciplinares no Projeto Pedagógico do Curso e no Plano 

de Desenvolvimento Institucional da FAPAL. 

Os tutores das disciplinas EaD são selecionados dentro do quadro de 

professores do curso, facilitando a interação destes com os processos de ensino-

aprendizagem implementados no curso. 

A interação entre o coordenador de curso e os tutores ocorre em vários 

momentos e de formas diferentes. A primeira forma a ser citada é através de reuniões 

presenciais para relato de problemas e soluções, assim como compartilhamento de 

experiências entre os tutores e professores das disciplinas presenciais. Outra maneira 

de interação é através de e-mails. Com o registro das discussões, o processo de 
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gestão das várias disciplinas e principalmente o acompanhamento das dificuldades 

enfrentadas pelos tutores e professores consegue-se identificar e sanar a contento os 

problemas detectados, evitando maiores prejuízos para o aluno e garantindo a 

qualidade do acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. 

Os tutores das disciplinas EaD e professores das disciplinas presenciais trocam 

ideias para a correção de questões, citam problemas encontrados, compartilham 

experiências, entre outros. 

O tutor das disciplinas EaD pode, por exemplo, informar datas de atividades e 

avaliações, sugerir a montagem de grupos de estudos de temas mais complexos, 

entre outros. O professor presencial pode informar ao tutor sobre o perfil dos alunos, 

deficiências de aprendizagem identificadas, os que têm maior dificuldade de 

aprendizagem, os que não se dedicam o suficiente etc. Quanto mais trocas de 

informações e melhor a qualidade destas, melhor o processo de acompanhamento e 

orientação do aluno na disciplina específica. Isto garante a qualidade do processo de 

tutoria propriamente dito, já que este pode obter uma visão completa do aluno quando 

identificada sua situação nas várias disciplinas. Desta forma o tutor à distância e 

professores do ensino presencial podem buscar alternativas para garantir a 

aprendizagem do aluno motivando-o e, até mesmo, buscar formar grupos de estudos 

entre os alunos com deficiências em determinados conteúdos. 

5.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. 

O Corpo Docente do curso de Farmácia publicou, nos últimos três anos, 72 

artigos em periódicos científicos na área, 4 artigos em periódicos científicos em outras 

áreas, 9 livros ou capítulos de livro na área, 2 livros ou capítulos de livro em outras 

áreas, 18 trabalhos completos em anais; 27 resumos de trabalhos em anais e 2 

produções didático-pedagógica relevantes, publicadas ou não. Tais publicações foram 

concebidas por 11 (onze) Professores que representam 85% do total de Docentes. 
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VI. INFRAESTRUTURA 

6.1. Instalações Gerais 

As instalações do Curso de Farmácia obedecem às recomendações 

constituindo-se de vários tipos de salas, laboratórios específicos e equipamentos, 

descritos a seguir. Acrescenta-se que os edifícios atendem às normas de 

Acessibilidade, possuindo rampas com declividade adequada e elevadores. 

A fim de concretizar seus objetivos institucionais e formar o egresso com o perfil 

descrito, a FAPAL conta com infraestrutura que, de fato, possibilita o desenvolvimento 

das atividades propostas no Projeto Pedagógico do Curso de graduação em 

Farmácia. Para tanto, destacam-se: 

• Salas de aula com cadeiras de braço, amplas, iluminadas, ventiladas e 

ergonômicas. 

• Laboratórios específicos capazes de proporcionar a execução de atividades 

práticas de acordo com o plano de ensino proposto no Projeto Pedagógico 

do Curso de Farmácia. Os estudantes possuem todo o apoio técnico 

especializado durante as atividades laboratoriais, tanto em horário de aulas, 

quanto nos horários livres, quando os estudantes utilizam esses espaços 

para estudo. Os materiais de consumo utilizados nos laboratórios são 

adquiridos de acordo com as normas da Faculdade, e de acordo com a 

solicitação dos professores das disciplinas. 

• Laboratórios de Informática que oferecem, além das máquinas, o apoio 

técnico especializado para os estudantes, tanto em horários de aula como 

em horários “livres”. Todas as máquinas estão interligadas em rede, com 

acesso à INTERNET. 

• Auditório utilizado para apresentações artísticas e ciclos de palestras e 

seminários. 

• Áreas de convivência – constituem um espaço que estimula a liberdade, o 

prazer e o convívio social e que responde às exigências funcionais de uso, 

de racionalidade construtiva, de flexibilidade espacial e de facilidade de 

manutenção. 

Os recursos tecnológicos de informática oferecidos pela FAPAL têm por 

finalidade otimizar o ambiente de trabalho. 
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Os equipamentos são substituídos gradativamente e novos modelos são 

disponibilizados, quando necessário. O campus possui equipamentos adequados, em 

forma e número, e espaço físico ideal ao número de estudantes. 

Semestralmente, os técnicos dos laboratórios avaliam as condições dos 

equipamentos. Em caso de identificação de deficiências, a FAPAL repara e, 

eventualmente, atualiza os equipamentos disponíveis, visando à melhoria do ensino 

das disciplinas práticas. 

6.1.1. Espaço Físico 

As instalações físicas são inteiramente adequadas às funções a que se 

destinam e estão descritas detalhadamente no PDI, na dimensão III. 

6.1.2. Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

A Faculdade de Palmas – FAPAL, disponibiliza aos Professores de Tempo 

Integral e dedicação parcial, 6 espaços de trabalho para desenvolvimento de suas 

atividades. Tal ambiente é climatizado e dotado de todo o mobiliário necessário. Além 

deste ambiente, os professores Maykon Jhuly Martins de Paiva e Marildo de Sousa 

Ribeiro, em função dos cargos de coordenação de curso que ocupam, tem a sua 

disposição gabinetes de trabalho individualizados. 

6.1.3. Espaço de trabalho para o coordenador. 

A FAPAL disponibiliza aos Coordenadores de Curso, um gabinete de trabalho 

com, aproximadamente, 10 m² de área, climatizado, devidamente mobiliado e com 

acesso à internet. Neste ambiente, o Coordenador realiza suas atividades 

acadêmicas, inclusive atendimentos individualizados aos acadêmicos do curso. 

6.1.4. Sala coletiva de professores 

A Sala coletiva de Professores, instalada no 2º pavimento e com área de 45m², 

possui iluminação e mobiliário adequados, é climatizada, atende às condições de 

salubridade e é dotada de instalações sanitárias masculina e feminina. Conta, ainda, 

com computadores ligados à rede local e à Internet e uma secretária que os auxilia. 
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6.1.5. Salas de aula 

Todas as Salas de Aula são bem dimensionadas adequadamente, dotadas de 

isolamento acústico, iluminação, climatizadas, mobiliário e aparelhagem específica, 

atendendo a todas as condições de salubridade. São 32 salas com 56,28 m²; 04 com 

68,15 m²; 04 com 43,15 m² e 06 salas com 51,56 m². 

6.1.6. Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

A FAPAL disponibiliza, para acesso dos alunos e aulas de informática, 4 

laboratórios, um com 23 e três de 25 máquinas, com acesso à internet. Há também 

acesso a rede sem fio. Os laboratórios ficam disponíveis nos 3 turnos, sendo que no 

período noturno estes podem ser usados também para aulas. Há também 4 

computadores para livre acesso nas dependências da biblioteca. 

6.1.1.1. Relação Equipamento/Aluno/Curso 

O número de equipamentos existentes no Laboratório de Informática da FAPAL 

é suficiente para o atendimento do curso de Farmácia e dos demais cursos em 

funcionamento. 

A FAPAL, em função da demanda apresentada neste ano, elaborará projeto de 

expansão dos equipamentos, visando sempre a melhoria no desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem, com a proporcionalidade de 25 alunos por terminal. 

6.2. Bibliotecas 

A FAPAL disponibiliza para a comunidade acadêmica a bibliotecas física e o 

acervo virtual. 

6.2.1. Biblioteca Física 

A organização da biblioteca da FAPAL tem como objetivo atender as 

necessidades dos cursos e demais atividades da Instituição e está estruturada de 

forma a dar suporte ao ensino e à pesquisa. 

O catálogo online da Biblioteca da FAPAL permite a consulta ao acervo (livros, 

trabalhos acadêmicos, vídeos, CD-ROMs, DVDs e outros) por descritores de assunto, 

autor, título e biblioteca. O catálogo está disponível a toda a comunidade da FAPAL 
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(corpo docente, discente e funcionários) 24 horas por dia e 365 dias por ano, através 

da internet ou através de computadores distribuídos na Biblioteca. 

Para manter um acervo qualitativo e quantitativamente bem dimensionado, as 

bibliotecas da FAPAL têm investido na aquisição de livros, periódicos, material 

multimídia, na organização da hemeroteca etc. 

Projetadas com o objetivo de proporcionar conforto e funcionalidade durante os 

estudos e as pesquisas, a biblioteca conta com recepção e balcão de atendimento 

dotado de terminais de consulta para os alunos. Além disso, equipes treinadas 

esclarecem dúvidas e efetuam os serviços de empréstimo e devolução do material 

bibliográfico. 

Há salas para leitura individual e coletiva que foram ampliadas para garantir 

maior conforto na utilização das bibliotecas. Guarda-volumes também estão à 

disposição dos usuários. 

Com a possibilidade de acesso ágil e elaborado, as bibliotecas proporcionam 

uma ferramenta tecnológica que permite ao usuário dispor de bibliotecas sem portas 

nem janelas, abertas ininterruptamente e acessíveis, ainda que ele próprio esteja a 

quilômetros de distância. Tais medidas e investimentos visam a ampliar 

constantemente a oferta de conhecimentos técnicos, científicos e culturais aos alunos, 

professores e comunidade externa a colaborar para a concretização dos objetivos 

educacionais da FAPAL. 

Recursos disponíveis nas bibliotecas: 

• Livros nacionais e internacionais 

• Periódicos nacionais e internacionais 

• Teses e monografias 

• Catálogos 

• Obras de referência (enciclopédias, dicionários, atlas e compêndios) 

• Vídeos 

• Mapas 

• Slides 

• CD-ROMs 

• Hemeroteca 
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Como procedimento de trabalho foi criado o serviço de treinamento e 

capacitação dos funcionários das bibliotecas, serviço este que contribuiu para a 

qualidade dos serviços oferecidos, uma vez que através dos funcionários, os alunos, 

professores e comunidade externa são informados quanto à utilização dos serviços e 

das tecnologias de informação disponíveis. 

6.2.1.1. Serviços Disponíveis na Biblioteca FAPAL: 

• Serviços de pesquisa bibliográfica; 

• Orientação na normalização de trabalhos acadêmicos; 

• Empréstimo domiciliar; 

• Consulta local; 

• Elaboração de referências bibliográficas (ABNT); 

• Empréstimo entre bibliotecas; 

• COMUT (Programa de comutação bibliográfica que visa facilitar a obtenção 

de cópias de documentos independentemente de sua localização); 

• Expositor (divulgação de eventos e publicações novas). 

6.2.2. Acervo Virtual 

O acervo virtual encontra-se disponível por meio das plataformas digitais Minha 

Biblioteca e Biblioteca Virtual somando mais de 15.000 títulos. 

6.2.2.1. Minha Biblioteca 

A Minha Biblioteca é uma plataforma prática e inovadora para acesso a livros 

técnicos, científicos e profissionais de qualidade que os alunos podem acessar via 

internet. 

Resultante de um consórcio formado pelas quatro principais editoras de livros 

acadêmicos do Brasil (Grupo A, Grupo Gen-Atlas, Manole e Saraiva) oferece uma 

plataforma prática e inovadora para acesso digital a um conteúdo técnico e científico 

de qualidade. 

Grupo A: Uma holding formada pelos selos editoriais Artmed, Bookman, Artes 

Médicas, McGraw-Hill, Penso e Tekne. Responsável pela publicação de livros 

científicos, técnicos e profissionais nas áreas de biociências, ciências humanas, 

exatas, sociais e aplicadas. 
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Saraiva: É a maior editora brasileira no segmento de obras jurídicas e uma das 

mais importantes editoras de livros universitários nas áreas de administração, 

economia, contabilidade, marketing e negócios, além de editar obras de interesse 

geral. É também uma das primeiras no ranking de livros didáticos e paradidáticos para 

ensino fundamental e médio. 

Grupo Gen-Atlas: A fusão da Editora Atlas ao Grupo GEN – Grupo Editorial 

Nacional –, que já reunia as consagradas editoras Guanabara Koogan, Roca, Santos, 

AC Farmacêutica, LTC, Forense, Método, Forense Universitária e E.P.U, agora possui 

um acervo de referência em administração, direito, enfermagem, engenharias, 

fisioterapia, medicina, nutrição, odontologia, contabilidade, economia, administração 

de empresas, direito, ciências humanas, métodos quantitativos, informática entre 

outros. 

Manole: Há mais de 40 anos no mercado, a Manole segue inovando por meio 

de seus selos editoriais, que contemplam áreas de interesse geral, literatura infantil, 

educação à distância, auto publicação e novas plataformas digitais. 

Além destas, a Minha Biblioteca conta também com as seguintes editoras 

convidadas: Cengage Learning, Cortez Editora, Zahar, Edições Loyola, Grupos 

Autêntica. 

A Minha Biblioteca é uma plataforma simples e moderna que pode ser 

acessada em qualquer lugar, pela internet, através de computadores, smartphones e 

tablets. 

6.2.2.2. Biblioteca Virtual Universitária 

A Biblioteca Virtual Universitária (BVU) é um acervo digital composto por 

diversas áreas de conhecimento, tais como: administração, marketing, engenharia, 

direito, letras, economia, computação, educação, medicina, enfermagem, psiquiatria, 

gastronomia, turismo e outras. A Biblioteca Virtual está atualmente disponível em mais 

de 250 instituições de ensino, com mais de 2,5 milhões de usuários ativos. Além dos 

títulos da Pearson, a plataforma conta com títulos de 21 editoras parceiras: Manole, 

Contexto, Intersaberes, Papirus, Casa do Psicólogo, Ática, Spcione, Companhia das 

Letras, Educs, Rideel, Jaypee Brothers, Aleph, Lexicon, Callis, Summus, Interciência, 

Autêntica, Vozes, entre outras. Por meio destas parcerias, seu o acerco é atualizado 

regularmente. 
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6.2.2.3. Acesso interno e externo aos livros digitais e disponibilidade do 
serviço 

A disponibilização do acervo virtual vai ao encontro da modernidade no uso da 

informação, transcendendo as barreiras físicas de acesso, onde todos os alunos 

podem acessar um mesmo documento simultaneamente, além da praticidade e 

mobilidade característicos do meio digital. 

As plataformas digitais estão disponíveis pela Internet por 24 horas todos os 

dias da semana (inclusive sábados, domingos e feriados), não havendo limite de 

acessos para a comunidade acadêmica da FAPAL. 

Dentro da Faculdade de Palmas há infraestrutura para que os alunos acessem 

as obras através de computadores da própria IES assim como rede de internet que 

permite que aos discentes o acesso aos livros pelos seus próprios aparelhos tais como 

notebooks, celulares e tablets. 

6.2.3. Políticas Institucionais de Atualização do Acervo da Biblioteca 

Considerando que a demanda de livros é resultado das atividades solicitadas 

pelos professores tendo como intuito o desenvolvimento das aulas, o corpo docente 

trabalha em conjunto com a biblioteca estimulando o uso dos livros do acervo virtual 

que não possui restrição de números de acesso, podendo todos os alunos utilizar 

simultaneamente as obras disponíveis. A FAPAL entende que a utilização de livros 

virtuais garante o acesso aos livros sem a necessidade de aumentar a quantidade de 

exemplares dos livros de maior demanda com planos de urgência. 

A biblioteca disponibiliza também relação de periódicos científicos consistentes 

com os cursos. Considerando que a produção de periódicos científicos por parte dos 

grupos de pesquisa de programas de pós-graduação tem como objetivo a divulgação 

científica e não o lucro, e que a CAPES, órgão que regulamente estes programas, 

aceita e estimula que esta divulgação seja em formato eletrônico, a IES consegue 

atualizar a sua base de títulos de periódicos com obras disponíveis na Internet 

gratuitamente, não havendo por tanto a necessidade de aquisições. 

Informações complementares podem ser encontradas no Relatório de 

Adequação da Bibliografia Básica e Complementar e Plano de Contingência do Curso 

de Farmácia. 
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6.2.4. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC). 

As bibliografias básicas dos cursos da FAPAL objetivam ter ao menos 03 

indicações, todas com exemplares físicos e/ou virtuais. 

6.2.5. Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) 

As bibliografias complementares dos cursos da FAPAL objetivam ter ao menos 

03 indicações, todas com exemplares físicos e/ou virtuais. 

6.3. Laboratórios 

6.3.1. Laboratórios Didáticos de Formação Básica 

A fim de concretizar seus objetivos institucionais e formar o egresso com o perfil 

descrito, a Faculdade de Palmas – FAPAL conta, no nível de formação básica, com 

laboratórios de Informática, Laboratório de Anatomia e laboratórios Multidisciplinares. 

6.3.1.1. Laboratórios de Informática 

Os laboratórios de Informática oferecem máquinas e softwares necessários, 

apoio técnico especializado para os alunos, atendendo às necessidades 

metodológicas dos docentes e auxiliando a confecção de trabalhos acadêmicos dos 

acadêmicos. São 4 laboratórios de Informática, um com 23 e três de 25 máquinas e 

estão instalados no prédio principal com 56,28m² cada um. 

6.3.1.2. Laboratório de Anatomia 

O Laboratório de Anatomia é adequado aos objetivos do curso, atende aos 

docentes e discentes, pois nele são realizadas as aulas práticas da disciplina de 

Anatomia Humana. Instalado em um espaço de 56,28 m², é climatizado e iluminado 

adequadamente, possui bancadas, bancos e peças anatômicas sintéticas para 

trabalhos de observação e habilidades. As peças anatômicas sintéticas são idênticas, 

ao do corpo humano, com projeção real através de esqueletos. Possui diversas peças 

anatômicas sintéticas como ombro, cotovelo, pelve, joelho, coluna vertebral, além de 

ser possível explorar músculos e órgãos internos, e peças separadas como perna, 

braço, coração, rins, útero e outras. 
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6.3.1.3. Laboratórios Multidisciplinares 

Os Laboratórios Multidisciplinares são adequados ao projeto pedagógico 

atendendo todas as necessidades do ensino de qualidade. São realizadas aulas 

práticas dos conteúdos de Física, Química e Histologia. Instalados em espaços de 

51,5 m², climatizados e iluminados adequadamente, possuem bancadas, bancos, 

equipamentos e materiais conforme descrito nos Procedimentos Operacionais Padrão 

do laboratório. 

O laboratório Multidisciplinar com ênfase em Física possui 34 tipos de itens 

entre equipamentos disponíveis, kits ou experimentos completos. 

O Laboratório Multidisciplinar com ênfase em Química, possui equipamentos e 

materiais que permitem uma maior integração do acadêmico a vida profissional, como 

por exemplo: Balão de fundo chato; Balão de fundo redondo; Balão volumétrico; 

Bastão de vidro; Bequer; Bureta; Muflla; Erlenmeyer; Funil de vidro; Funil de 

separação e anel para funil; Kitassato; Funil de Buchner; Pipeta graduada; Pipeta 

volumétrica; Proveta; Tubo de ensaio; Vidro de relógio; lâminas e lamínulas; Placa de 

Petri. Cadinho; Cápsula; Gral e pistilo de porcelana. Suporte universal; Suporte 

metálico para pipetas; Tripé; Triângulo e tela de amianto. Bico de Bunsen; Aspirador 

automático; Espátula metálica; Pera de sucção; Pinça de madeira; Pinça metálica; 

Ponteira;Pipeta de Pasteur; Pisseta; Caneta marca-texto para vidro. Reagentes para 

Imunohematologia: Soro Anti A; Soro Anti B; Soro Anti D. Balanças de precisão, 

capelas de exaustão, Cabine de fluxo laminar, Dessecador. Aquecedores, e outros 

O laboratório Multidisciplinar com ênfase em Microscopia dispõe de 

Microscópios ópticos, estojos contendo lâminas de tecidos humanos, para serem 

utilizadas em leitura através de microscopia. As peças podem dar suporte à disciplina 

de Fisiologia Humana. Para a disciplina de embriologia e histologia humana, os 

microscópios ópticos de luz permitem, também, uma melhor projeção das imagens 

histológicas contidas nas lâminas. 

6.3.2. Laboratórios Didáticos de Formação Específica e de Ensino para a Área 

de Saúde 

A fim de concretizar seus objetivos institucionais e formar o egresso com o perfil 

descrito, a FAPAL conta com a infraestrutura que, de fato, possibilita o 

desenvolvimento das atividades propostas no Projeto Pedagógico do Curso. Diante 
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disso, organiza seus laboratórios didáticos em Laboratórios Multimídia com diversas 

ênfases, dependendo das instalações físicas e dos equipamentos presentes. Isso 

permite uma certa multifuncionalidade adequada a suprir as diferentes demandas dos 

diversos cursos da IES que demandem estes laboratórios nos horários de aulas. 

De acordo com as ênfases do curso de Farmácia da FAPAL, os laboratórios 

Multidisciplinares são: 

1) Laboratório Multidisciplinar com ênfase em Microbiologia e Parasitologia, 

Micologia Clínica, e Imunologia Clínica: possui equipamentos e materiais que facilitam 

o entendimento de conteúdos voltados a Análises Clínicas uma das áreas de atuação 

do Farmacêutico Generalista. Para isso o ambiente possui estrutura suficiente para 

atender disciplinas especificas, visando o conhecimento básico do preparo de 

lâminas, meios de cultura e placas para reações imunológicas, identificação e o 

estudo morfológico das bactérias e fungos mais comuns na infecção de humanos, 

técnicas básicas e avançadas para a identificação e o estudo morfológico dos 

parasitos humanos mais comuns. O laboratório está subdividido em espaços 

destinados exclusivamente para a virologia, microbiologia, sorologia e biotecnologia. 

São alguns dos equipamentos que dão suporte a realização das atividades: citômetro 

de fluxo, sistema automatizado de cromatografia para purificação de proteínas, 

sistema de captação de imagens, termociclador para PCR e termocicladores para 

PCR em tempo real, centrífugas refrigeradas com grande variedade de rotores; 

centrífuga MTD III Plus; microscópio de epifluorescência com contraste de fase e 

moderno sistema de captação de imagem; microscópios óticos; câmaras de fluxo 

laminar, lavador automático de microplacas; leitora de Elisa; estufas de CO2; estufa 

microbiológica; estufa de secagem; balanças digitais; potenciômetro; transiluminador 

UV; Fontes e cubas para eletroforese de proteínas e para eletroforese de ácidos 

nucléicos; autoclave; forno de microondas; destilador de água; deionizador; forno de 

esterilização; dois freezers; duas geladeiras; ultrafreezer, sonicadores, estufas com 

agitadores para crescimento de bactérias, máquina de gelo, bomba de vácuo; 

equipamentos para filtração e preparação de meios de cultivo celular; 

micropipetadores multi e monocanal; auxiliar eletrônico de pipetagem; auxiliar manual 

de pipetagem; 

2) Laboratório Multidisciplinar com ênfase em Farmacognosia e Controle de 

Qualidade e Bromatologia: visa atender a disciplina de Farmacognosia Aplicada, 

Controle de Qualidade Físico-químico, Bromatologia e Análise de Alimentos. São 
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desenvolvidas aulas práticas e atividades de pesquisa relacionadas com a preparação 

e com a concentração de extratos vegetais, controle de qualidade de diversas formas 

farmacêuticas, além de análise da qualidade de alimentos em seu âmbito 

microbiológico e de conservação. Também são realizadas análises fitoquímicas 

através de métodos gerais de identificação, cromatografia em camada delgada e em 

coluna, assim como a purificação dos extratos obtidos. São materiais utilizados: Placa 

de vidro, proveta, cálice, balão volumétrico, balão de fundo chato, Erlenmeyer, funil 

de buchner, becker, vidro de relógio, bastão de vidro, Becker, proveta, erlenmeyer, 

balão volumétrico, cálice. Banhos-maria, evaporadores rotatórios Büchi, agitadores 

magnéticos com aquecimento, capelas de exaustão em fibra de vidro, balanças 

analíticas, estufa, mufla, secadores. 

Disciplinas como Bioquímica Clínica e Cosmetologia são contempladas pelos 

Laboratórios Multidisciplinares acima. 

6.3.2.1. Qualidade 

Os laboratórios atendem as exigências do padrão de qualidade do MEC. 

Os laboratórios possuem ambientes ergonômicos, amplos e seguros para 

docentes, discentes e funcionários. São adequados à proposta do curso, atendendo 

a todas as aulas práticas preconizadas pelos docentes. 

Ressaltamos que, além de toda a infraestrutura disponível para o estudante, os 

professores e técnicos sempre estarão presentes durante as atividades para que o 

estudante possa ter um melhor aproveitamento no processo de ensino-aprendizagem. 

Todos os laboratórios estão adequados à proposta do curso, atendendo a todas as 

aulas práticas, preconizadas no plano de ensino proposto pelos docentes com 

qualidade. 

6.3.2.2. Serviços 

Os serviços de manutenção dos equipamentos do Laboratório serão realizados 

por técnicos responsáveis da própria Instituição e também por técnicos contratados 

por meio de convênio com empresas da região. 

A conservação e atualização dos equipamentos serão feitas a partir de uma 

análise constante pelo pessoal técnico de apoio com o auxílio do pessoal da 
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manutenção, os quais verificarão a necessidade de se adquirir novos equipamentos 

e/ou atualizar os existentes. 

Os laboratórios são utilizados para Atividades Práticas nas disciplinas da matriz 

e para e atendimento a possíveis necessidades dos alunos em Atividades Práticas 

Supervisionadas e Atividades Complementares. 

6.3.3. Unidades Hospitalares e Complexo Assistencial Conveniados 

O Curso de Farmácia da FAPAL possui convênio com a Fundação Escola de 

Saúde Pública de Palmas (FESP), que permite a inserção do acadêmico nos espaços 

públicos de atendimento básico e intermediário de saúde como UBS (Unidade Básica 

de Saúde), UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Centro de convivência do Idoso, e 

CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). 

A instituição também possui convênios com o Hospital Regional de Paraíso, o 

Hospital Regional de Miracema e o Hospital Regional de Porto Nacional. 
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 1º Semestre 

DISCIPLINA: Biologia (Citologia/Histologia) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula 

I – EMENTA 

Fundamentos de biologia celular e histologia básica, com ênfase nos aspectos de maior 

interesse na formação do profissional de Farmácia. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Levar ao aluno conhecimentos básicos relativos à estrutura e função das células e dos tecidos, 

fundamentais tanto para o seu bom desempenho nas disciplinas subsequentes, como para 

sua atuação no mercado de trabalho. 

III – OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Ao final do semestre, o aluno deverá ser capaz de:  

1) Identificar componentes celulares, tipos de células e de tecidos, relacionando suas 

estruturas e ultraestruturas com suas funções. 

2) Compreender, além da estrutura e funcionamento das células e dos tecidos fundamentais, 

a inter-relação existente entre os mesmos. 

3) Entender a correlação da disciplina com outras disciplinas básicas e de aplicação, numa 

tentativa de organizar uma eficaz interdisciplinaridade. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução ao estudo da célula, Métodos de estudo celular e dos tecidos:  

Teoria celular. 

Organização celular básica, elementos da estrutura celular procarionte e eucarionte. 

Técnicas histológicas e histoquímicas. 

Microscopia de luz e microscópios especiais. 

Citologia – Membrana citoplasmática:  

Constituição e função 

Endocitose, exocitose 

Transportes – Difusão passiva e facilitada, osmose, transporte ativo 

Citologia – Organelas citoplasmáticas:  

Inclusões citoplasmáticas; citofisiologia do citoplasma (citossol); 

Estrutura e funções:  

Mitocôndrias 

Retículo endoplasmático liso 

Retículo endoplasmático rugoso 

Aparelho golgiense 

Ribossomos 

Lisossomos 

Peroxissomos 
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Citoesqueleto 

Citologia – Núcleo celular:  

Estrutura do núcleo interfásico e processos de regulação celular. 

Organização do material genético nas células eucariontes – Cromatina – eucromatina e 

heterocromatina, cromossomos 

Divisão celular – mitose 

Tecido epitelial de revestimento 

Características do tecido epitelial de revestimento 

Classificação de epitélio de revestimento quanto ao número de camadas:  

Epitélio simples e epitélio estratificado 

Classificação do epitélio de revestimento quanto à forma de suas células 

Epitélio pavimentoso, cúbico e colunar ou cilíndrico ou prismático 

Epitélio de transição e epitélio pseudoestratificado 

Tecido epitelial glandular 

Origem do epitélio glandular 

Glândula exócrina:  

Classificação das glândulas: em relação ao ducto: simples ou composta; Classificação em 

relação ao adenômero: acinosas, alveolares, tubulares. Classificação das glândulas quanto 

ao produto de secreção: seroso, mucoso, mistas, semiluas serosas. 

Classificação das glândulas exócrinas quanto à forma de liberação do conteúdo: merócrinas, 

apócrinas e holócrinas. 

Glândula endócrina: glândula endócrina cordonal e glândula endócrina vesicular ou folicular. 

Tecido conjuntivo 

Constituição do tecido conjuntivo propriamente dito 

Células; matriz extracelular: fibras e substância fundamental amorfa 

Tecido conjuntivo frouxo – características 

Tecido conjuntivo denso modelado e não modelado – características 

-Variedades de tecido conjuntivo:  

Tecido elástico – constituição, características e ocorrência 

Tecido reticular – constituição, características e ocorrência 

Tecido mucoso – constituição, características e ocorrência 

Tecido conjuntivo de propriedades especiais – Tecido adiposo:  

Constituição, ocorrência e suas diversas funções no organismo humano 

- Tecido adiposo unilocular 

- Tecido adiposo multilocular 

Tecido conjuntivo de sustentação – Tecido cartilaginoso 

Características e funções gerais do tecido cartilaginoso. 

Cartilagem hialina – Constituição: células: condroblastos, condrócitos; grupos isógenos; 

matriz da cartilagem; pericôndrio. Cartilagem articular. Ocorrência. 

Cartilagem elástica – Constituição e ocorrência. 

Cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem – Constituição e ocorrência. 

Tecido conjuntivo de sustentação – Tecido ósseo 

Características e funções do tecido ósseo. 

Células do tecido ósseo: osteoblastos, osteócitos, osteoclastos. 

Matriz óssea – composição. 

Periósteo e endósteo. 

Tipos de tecido ósseo – primário ou imaturo; secundário, lamelar ou maduro: Sistema de 

Havers ou ósteons, canais de Volkmann, sistemas circunferenciais interno e externo. 
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Histiogênese do tecido ósseo 

Ossificação intramembranosa. 

Ossificação endocondral. 

Crescimento e remodelação dos ossos. 

Estudo do sangue periférico 

Constituição do sangue. 

Plasma sanguíneo. 

Eritrócito – origem, morfologia e função. 

Leucócitos – origem, morfologias e funções dos diferentes tipos. 

Plaqueta – origem, morfologia e função. 

Tecido nervoso 

Constituição e função do tecido nervoso. 

Neurônios – morfologia e classificação, comunicação sináptica 

Células da glia ou neuroglia. 

Sistema nervoso central, substância branca e substância cinzenta. 

Meninges. 

Sistema nervoso periférico: nervos, gânglios e terminações nervosas. 

Tecido muscular 

Tecido muscular estriado esquelético- constituição, função, características celulares: 

disposição dos diferentes componentes celulares, função. 

Histofisiologia da contração muscular esquelético. 

Tecido muscular estriado cardíaco – características celulares, do tecido e função. 

Tecido muscular liso- características celulares, do tecido e função. 

Pele e anexos cutâneos 

Epiderme: camadas da epiderme. 

Derme: constituição, camada papilar e camada reticular. 

Vasos e receptores da pele. 

Glândulas da pele: sebáceas e sudoríparas 

Pelos, unhas 

Trato digestório 

Estrutura geral e as diferentes camadas do canal alimentar 

Glândulas anexas. 

V – ESTRATEGIA DE TRABALHO 

O curso será ministrado através de aulas teóricas, expositivas, dialogadas, enriquecidas por 

sessões de projeção de lâminas e esquemas. 

VII – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VIII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 
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101 
 

PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 1º Semestre 

DISCIPLINA: Biossegurança 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula/semanal 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula/mensal 

I – EMENTA 

A disciplina fornecerá o conceito, importância, as normas e medidas de biossegurança 

aplicadas pelos profissionais de saúde. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver o interesse pela aplicação das normas e procedimentos em biossegurança, nas 

atividades acadêmicas desenvolvidas e na profissão farmacêutica. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Capacitar os alunos para a utilização de técnicas de segurança no ambiente de atuação 

farmacêutica. 

Fornecer aos alunos os conhecimentos e a importância da utilização de EPI e EPC de forma 

correta e adequada para ambiente profissional. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação da disciplina, do plano de ensino, dos critérios de avaliação e bibliografia 

indicada. 

Importância, Conceitos Básicos e Terminologia aplicada a biossegurança. Níveis de 

Biossegurança 

Simbologia em Biossegurança: definição e aplicações, Descrição das Responsabilidades e 

conscientização sobre práticas de biossegurança 

Definição de riscos físicos, químicos, biológicos e radioativos. Uso de EPI e EPC. 

Legislação Brasileira de Biossegurança e biossegurança em novas tecnologias: DNA 

recombinante. 

Qualidade em Biossegurança, Validação de equipamentos de segurança 

Boas Práticas de Laboratório (BPL) e Procedimento Operacional Padrão (POPs) 

Segurança com radioisótopos: o que são radioisótopos, radioisótopos mais utilizados. 

Efeitos biológicos das radiações ionizantes: características gerais, manipulação e 

eliminação de rejeitos. 

Bioterismo: Necessidades básicas de um biotério (instalações, equipamento e postura do 

pessoal que trabalha em biotério). Manipulação de animais 

Levantamento de Riscos no ambiente de trabalho: Levantamento qualitativo e quantitativo: 

concentração dos agentes químicos físicos. Mapas de risco. 

Risco Ocupacional (introdução, transmissão aérea, acidentes com materiais 

perfurocortantes), Recipientes para Descarte de Material não Contaminado, Contaminado 

ou Esterilização de Material; 

Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde; Armazenamento de 

Substâncias de risco biológico e químico 
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Esterilização e Desinfecção 

Procedimentos Gerais de Descontaminação; 

Descontaminação de Áreas após Derramamento de Material Biológico ou Culturas de 

Microrganismos 

Descontaminação de Pequenas Áreas 

Capelas de Exaustão e Câmaras de Fluxo Laminar; 

Conceitos e aplicações 

Controle Ambiental; 

Tipos de Lixo e manejo. 

Rotulagem de Resíduos do Laboratório; 

Principais Resíduos Químicos em Laboratório e Manipulação 

Recolhimento e Desativação de Resíduos do Laboratório; 

Armazenamento, Transporte e Procedimentos em Caso de Acidentes com Produtos 

Químicos; 

Incêndios e combate ao fogo 

Definições de: Fogo, Combustível (Classificação em A, B, C, D e Especiais) 

Comburente, Calor (fontes de calor, Point-fire, Meios de transmissão) 

Conceito de periculosidade 

Medidas de prevenção e combate a acidentes em geral e incêndios. 

Biossegurança em Laboratórios de análises clínicas, toxicológicas e de pesquisa. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas expositivas com recursos áudio visuais sobre os temas abordados e estudos dirigidos 

para a fixação do conteúdo. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BARSANO, Paulo Roberto. Biossegurança: ações fundamentais para promoção da 

saúde. São Paulo: Érica, 2020. 

CARDOSO, Telma Abdalla de Oliveira. Biossegurança e qualidade dos serviços de 

saúde. Curitiba: Intersaberes, 2016.  

HINRICHSEN, Sylvia Lemos L. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário 

hospitalar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.  

HIRATA Mario Hiroyuki.; MANCINI FILHO, Jorge. Manual de biossegurança. Barueri: 

Manole, 2012.  
 

COMPLEMENTAR 

BINSFELD, Pedro Canísio. Fundamentos técnicos e o Sistema Nacional de 

Biossegurança em Biotecnologia. Curitiba: Interciência, 2015. 
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Biossegurança em Laboratórios Biomédico e de Microbiologia – 3. Ed. ver. e atual. Série A. 

Normas e Manuais Técnicos. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria de Vigilância em 

Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica, 2006. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/biosseguranca_laboratorios_biomedicos_microb

iologia.pdf . Acesso em: 03 de mar. 2022.  

CARDOSO, Telma Abdalla de Oliveira; VITAL, Nery Cunha; NAVARRO, Marli B. M. de 

Albuquerque. Biossegurança: estratégias de gestão de riscos, doenças emergentes e 

reemergentes: Impactos na saúde pública. Santos: Santos, 2012. 

Manual de Segurança Biológica em Laboratórios, Organização Mundial da Saúde (OMS), 

Genebra, 2004. Disponível em: 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241546506_por.pdf. Acesso em: 03 de mar. 

2022.  

ROSSETE, Celso Augusto. Biossegurança. São Paulo: Pearson, 2016.  

STAPENHORST, Amanda; BALLESTRERI, Erica; STAPENHORST, Fernanda; DAGNIO, 

Ana Paula Aquistapase. Biossegurança. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/biosseguranca_laboratorios_biomedicos_microbiologia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/biosseguranca_laboratorios_biomedicos_microbiologia.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241546506_por.pdf
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 1º Semestre 

DISCIPLINA: Bioética em Saúde 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula 

I – EMENTA 

Conceitos de ética e bioética. Elementos do processo ético proporcionando um espaço de 

discussão para aproximar, criticamente, o graduando das situações ético-legais vivenciadas 

na prática e aprofundar temas de bioética relacionados ao exercício profissional. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Análise de conceitos de ética e bioética, apontando para perspectiva da atuação profissional 

frente às mudanças proporcionadas pelos avanços científicos relacionadas a questões 

fundamentais da vida humana. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:  

• Caracterizar a diferença entre Ética, Moral e o Direito; 

• Refletir sobre conflitos e dilemas morais envolvidos na área da saúde; 

• Conhecer a história e os impactos éticos, sociais, políticos e legais das biotecnologias; 

• Justificar a necessidade da bioética e do biodireito; 

• Conhecer os fundamentos, princípios e modelos explicativos da bioética; 

• Refletir sobre conflitos e dilemas morais envolvidos na área da saúde e sobre os limites da 

bioética; 

• Compreender as influências das novas biotecnologias na área médica; 

• Inteirar-se das novas políticas de biossegurança adotadas no País; 

• Interpretar estudos de caso para orientar tomadas de decisão. 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A Filosofia e as origens da Ética: a importância de Aristóteles/S Tomaz de Aquino/ Immanuel 

Kant. 

Diferenças que marcam moral e ética. 

Bioética: gênese e desenvolvimento 

Reflexões filosóficas sobre a experimentação com seres humanos e animais 

Direitos humanos e ética das relações 

Declaração universal dos direitos do homem 

Abusos e suas consequências para as relações sociais e influência nas normatizações que 

os sucederam 

Legislação atual brasileira e internacional 

Termo de consentimento livre e esclarecido. 

Diretrizes e normas para pesquisa em seres humanos 
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Utilização de dados obtidos de pacientes e/ou de bases de dados 

Interpretação e aplicação da legislação e do código de ética da profissão 

Reflexão sobre questões sociais, políticas e de saúde da população. 

Projeto Genoma Humano 

Projeto Manhattan, Projeto Apollo 

 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas teóricas expositivas. 

Trabalhos e seminários sobre temas específicos e atuais. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ABREU, Carolina Becker Bueno de. Bioética e gestão em saúde. Curitiba: 

InterSaberes, 2018.  

FLUCK, Marlon Ronald. A bioética e suas implicações na saúde, na religião e na 

dignidade humana. Curitiba; InterSaberes, 2021.  

JORGE FILHO, Isac. Bioética: fundamentos e reflexões. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017.  

RUIZ, Cristiane Regina; TITTANEGRO, Gláucia Rita. Bioética: uma diversidade 

temática. São Caetano do Sul: Difusão Editora, 2007.  

VEACHT, Robert M. Bioética. São Paulo: Pearson, 2014. 

COMPLEMENTAR 

BIOASOLI, Luís Fernando; CALGARO, Cleide (org.). Fronteiras da Bioética: os 

reflexos éticos e socioambientais. Caxias do Sul: Educs, 2017.  

BRAUNER, Maria Claudia Crespo; DURANTE, Vincenzo. Ética ambiental e bioética. 

Caxias do Sul: Educs, 2012. 

MARTINS, Leonardo; SCHLINK, Bernhard. Bioética à luz da liberdade científica: 

estudo de caso baseado na decisão do STF sobre a constitucionalidade da Lei de 

Biossegurança e no Direito Comparado. São Paulo: Atlas, 2014.  

MARTINS-COSTA, Judith; MÖLLER, Letícia Ludwig. Bioética e Responsabilidade. Rio 

de Janeiro: Forense, 2008.  
PELIZZOLI, Marcelo L. Homo ecologicus: ética, educação ambiental e práticas vitais. 

Caxias do Sul: Educs, 2011.  
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SILVA, José Vitor. Bioética: visão multidimensional. São Paulo: Saraiva, 2010. 
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 1º Semestre 

DISCIPLINA: Economia e Gestão Farmacêutica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula 

I – EMENTA 

A disciplina Economia e Gestão Farmacêutica desenvolve tópicos fundamentais para a 

ascensão do profissional farmacêutico em sua carreira. A disciplina proporciona ao aluno 

conhecimentos gerais sobre economia e gestão e administração aplicáveis no dia a dia do 

farmacêutico. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

- Introduzir o graduando em questões administrativas pertinentes à Farmácia; 

- Conscientizar da importância do envolvimento do profissional com a gestão; 

- Conhecer e interpretar parâmetros e valores econômicos. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Entender os mecanismos econômicos gerais do país; 

- Interpretar os valores e conceitos aplicados ao setor econômico da saúde; 

- Conhecer o funcionamento do mercado farmacêutico; 

- Ser capaz de perceber oportunidades profissionais na área de gestão; 

- Reconhecer as características gerais e necessidades de um determinado ramo de negócio 

farmacêutico. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação da disciplina. Interação do profissional na gestão e administração das 

empresas. Habilidades requeridas em gestão. 

Citações: valores pagos para gerentes em redes de drogarias e indústrias, tempo de 

carreira, áreas mais dinâmicas em oportunidades. 

Evolução (tópicos) da administração desde início do século XX. Ordem econômica 

nacional: definições gerais. Desafios atuais: novas tecnologias, meio ambiente, 

especialização requerida etc. 

Economia da saúde (tópicos): gastos dos países, custo da doença, tipos de custos, 

financiamento público e privado de medicamentos (subsídio), relação investimento em saúde 

x resultados. 

Citação: tamanho e perspectiva da saúde complementar no Brasil e investimento 

público. 

Economia setorial farmacêutica. Conceitos de: bem de consumo credencial, valor da 

patente, foco dos investimentos em novos fármacos, barreiras econômicas e tecnológicas e 

outros. 

Citação: tamanho do mercado mundial e brasileiro, volume de produção e faturamento 

industrial (FEBRAFARMA). Maiores em: produto (marca), classe terapêutica, fármaco, 

investimento em pesquisa. 
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Agentes econômicos do segmento farmacêutico com enfoque em estratégias em 

função no porte e nível tecnológico. 

Indústrias: inovadora, farmoquímica, de especialidades. Comércio: atacado, redes 

varejistas, associativismo de varejistas, franquias, varejista independente. Farmácia de 

manipulação. 

Estratégia de governo para medicamentos (enfoques principais e objetivos): Política 

nacional de medicamentos, Política nacional de assistência farmacêutica, Política nacional de 

plantas medicinais e fitoterápicos. 

Estrutura organizacional (tópicos): padrões de organogramas, o uso de fluxogramas, 

o uso de layouts. Gigantismo e reengenharia das empresas. 

Noções de avaliação de tecnologia em saúde e farmacoeconomia. Tipos de análises, 

conceitos e objetivo. 

Normas internacionais ISO: qualidade, meio ambiente, responsabilidade social, saúde 

e segurança do trabalhador. 

Contabilidade (conceitos): custos de produção (direto, indireto, fixo, variável), 

conceitos de orçamento, fluxo de caixa, margem de lucro e outros. 

Abertura de empresa (exercício com drogaria e/ou farmácia): estudo do mercado alvo; 

etapas legais; custos pré-operacionais (reforma civil, instalações, estoque inicial, 

equipamentos); custos operacionais (aluguel, reposição, folha salarial, taxas etc.). 

Abertura de empresa (exercício com drogaria e/ou farmácia): margem de lucro por tipo 

de produto (oneroso, genérico, bonificados, cosméticos etc.); tributos (estaduais e federais); 

perfil de vendas por tipo de produto (participação x margem de lucro); lucro líquido (margem 

bruta menos impostos e custos operacionais); venda mínima necessária para manter o 

negócio. 

Marketing em saúde e farmacêutico. Conceitos gerais de marketing. Propaganda 

médica e ao leigo. 

Seminários – Gestão de: análise de risco e benefício, de ambiente de negócios, 

gerenciamento de tempo e caminho crítico, área pública e/ou outros pertinentes à região do 

campus. 

Seminários – Novas áreas de atuação e de negócios: gerenciamento de benefício 

medicamento (PBM), empresa de ensaios clínicos (CRO), gerenciamento de doente crônico 

(GDC), ressurgimento da atenção farmacêutica e/ou outros pertinentes à região do campus. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas teóricas, consultas à legislação de origem e das normalizações mais recentes que 

forem pertinentes. Discussão em grupo e estudos de casos de empresa farmacêutica. Uso 

de exercícios com cálculos básicos. 

VI– AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 
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BATESON, John E. G.; HOFFMAN, K. Douglas. Princípios de marketing de serviços: 

conceitos, estratégias e casos. São Paulo: Cengage, 2016.  

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2021.  
GIL, Antonio Carlos. Teoria Geral da Administração: dos clássicos à pós-modernidade. 

Rio de Janeiro: Gen, 2016.  

MARION, José Carlos. Contabilidade básica. São Paulo: Atlas, 2018.  

PORTES, Marina Aparecida Magnini. Farmacovigilância e farmacoeconomia. Curitiba: 

Contentus, 2020.  

VIEIRA, Fabiola Sulpino. Reflexões sobre o papel das unidades de economia da saúde 

no âmbito de sistemas nacionais de saúde. Saúde e Sociedade [online]. 2016, v. 25, n. 

2, pp. 306-319. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104-12902016154831. Acesso 

em: 02 de jun. 2022. 

ZUCCHI, Paola; FERRAZ, Marcos Bosi. Guia de economia e gestão em saúde. Barueri: 

Manole, 2010.  
 

COMPLEMENTAR 

 

CAVALLINI, Míriam Elias; BISSON, Marcelo Polacow. Farmácia hospitalar: um enfoque 

em sistemas de saúde. Barueri: Manole, 2010.  

JULIANI, Roberta Guimarães Maiques. Organização e funcionamento de farmácia 

hospitalar. São Paulo: Érica, 2014.  

MASSUD FILHO, João. Medicina farmacêutica: conceitos e aplicações. Porto Alegre: 

Artmed, 2016.  

MAXIMINIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução 

urbana à revolução digital. São Paulo: Editora Atlas, 2018.  

SOARES, Cristiane et al. Uma contribuição para compreender a indústria farmacêutica 

na dinâmica capitalista financeirizada. Physis: Revista de Saúde Coletiva [online]. 

2020, v. 30, n. 04. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300414  

Acesso em: 02 de jul. 2022. 

SOUZA, Camila Pepe Ribeiro de. Economia da saúde. Revista Brasileira de 

Oftalmologia [online]. 2021, v. 80, n. 4. Disponível em: 

https://doi.org/10.37039/1982.8551.20210013 Acesso em: 02 de jul. 2022.  

VELLANI, Cássio Luiz. Introdução à contabilidade: uma visão integrada e conectada. 

Rio de Janeiro: Gen, 2014.  
 

Comentário – As citações de leis, portarias deste texto e outras normas ou resoluções 

aplicáveis à disciplina são disponibilizadas por órgãos oficiais via internet. 

https://doi.org/10.1590/S0104-12902016154831
https://doi.org/10.1590/S0103-73312020300414
https://doi.org/10.37039/1982.8551.20210013


110 
 

PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 1º Semestre 

DISCIPLINA: Epidemiologia e Saúde Pública 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula 

I – EMENTA 

A disciplina abordará o conhecimento sobre epidemiologia associando-o às políticas 

de saúde pública existentes, bem como ao Sistema único de saúde. 

A disciplina estuda as Políticas Públicas de Saúde, Sistema Único de Saúde (SUS) e 

Principais Programas de Saúde, associada ao estudo da epidemiologia mostrando sua 

importância no desenvolvimento das atividades do profissional de saúde. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Compreender os principais determinantes do processo saúde/doença da coletividade. 

Apresentar o raciocínio epidemiológico, seus fundamentos e métodos, e suas 

aplicações no âmbito individual e coletivo da saúde. 

Estudar os principais conceitos necessários para elaboração e/ou compreensão do 

diagnóstico de saúde populacional. 

Apresentar as principais conferências internacionais e nacionais de saúde, como 

embasamento das políticas de saúde, e de diferentes sistemas de saúde no mundo. 

Propiciar conhecimentos sobre Políticas Públicas de Saúde e a construção do SUS. 

Apresentar os principais programas de saúde brasileiros, aproximando o aluno da 

comunidade. 

Conhecer como se estrutura o sistema complementar/suplementar de saúde no Brasil. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Apresentar a história da epidemiologia, desenvolvendo seus princípios básicos. 

Discorrer sobre os conceitos básicos da epidemiologia geral e sua utilização no campo da 

saúde. 

Conhecer o perfil e as principais tendências de adoecimento e morte no Brasil. 

Compreender a diferença entre pandemias, endemias e epidemias, com ênfase na análise e 

controle das doenças transmissíveis, surtos e epidemias. 

Identificar e saber utilizar as principais fontes de informações de saúde disponíveis. 

Discorrer sobre aplicabilidade do conhecimento epidemiológico na avaliação e gestão de 

serviços de saúde. 

Apropriar-se das discussões desenvolvidas nas conferências internacionais e 

nacionais de saúde. 

Distinguir as semelhanças e diferenças existentes nos diversos sistemas de saúde no 

mundo. 

Propiciar conhecimentos sobre o desenvolvimento das Políticas Públicas de Saúde, 

sobre a construção do SUS seus princípios e leis. Apresentar os principais programas de 
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saúde brasileiros com ênfase no Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS) e Saúde 

da Família (PSF), bem como a política de atenção básica à saúde- ABS. 

Conhecer o sistema complementar/suplementar de saúde no Brasil 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1.Conceito de epidemiologia e bases históricas. História; Personalidades: Hipócrates, John 

Graunt, Louis Villermé, Pierre Louis, Willian Farr, John Snow, Louis Pasteur; Revolução 

industrial, Teoria Miasmática; Unicausalidade e multi causalidade. 

2.Conceito de Saúde, história natural da doença e níveis de prevenção. 

Conceitos de Saúde e de Doença segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

Ministério da Saúde (MS), conceito da História Natural da Doença; Modelo de Leavell e Clark; 

Período pré-patogênico e patogênico; Níveis de prevenção primário, secundário e terciário. 

Variáveis de tempo, espaço e pessoa. 

3.Processo epidêmico: endemia, epidemia, surto epidêmico e pandemia. 

Conceito de: endemia, epidemia, surto epidêmico e pandemia. Conceito de frequência 

absoluta e frequência relativa; incidência e prevalência. Diagnóstico de saúde: principais 

indicadores de morbidade e principais indicadores de mortalidade. 

4. Doenças transmissíveis: classificação e conceitos. Epidemiologia e prevenção das doenças 

transmissíveis. Sistema de Vigilância Epidemiológica: Conceito de Sistema de Vigilância 

Epidemiológica; Doenças de notificação compulsória; Notificação e controle de doenças. 

Epidemiologia Hospitalar. 

5.Conceitos Básicos utilizados em Estudos Epidemiológicos. Estudos observacionais. 

Estudos transversais (causa e efeito). Estudos ecológicos (p/agregados). Estudos 

observacionais. Estudos de coorte (causa p/efeito). Estudos caso-controle (efeito p/causa). 

Estudos de intervenção. Ensaio clínico 

6.Introdução a Saúde Pública. Conceitos de: saúde-doença; de saúde pública; e de saúde 

coletiva. Bases históricas da saúde no mundo e no Brasil. Conferências Internacionais de 

Saúde. Rede de Mega Países. Conferências Nacionais de Saúde 

6. Atenção primária à saúde: conceitos e princípios definidores. Sistemas de Saúde: conceitos 

de sistemas e de sistemas de saúde. Sistemas de Saúde no Mundo I: Sistemas de saúde e 

sistemas de serviços: semelhanças e diferenças: EUA., Canadá, Reino Unido, França. 

Sistemas de Saúde no Mundo II: Cuba, México, Japão e Brasil. 

7. A Construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Reforma Sanitária; Princípios doutrinários 

e organizacionais do SUS. História, princípios e legislação. 

8. Sistema Único de Saúde, leis. Conhecimento sobre as bases científicas e legais embasadas 

na constituição federal de 1988. Conhecimento da lei orgânica da saúde 8.080/90 e 8.142/90, 

portarias e normas de saúde. 

9. Política Nacional de Atenção Básica à Saúde. Conceitos e legislação. Responsabilidades 

das esferas gestoras. 

10. Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários. Estratégias do Programa de 

Agentes Comunitários- PAC e da Estratégia da Saúde da Família. O processo de trabalho e 

atribuições de cada profissional. 

11. Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF. Tipos de NASF. Apoio Matricial. Clínica 

Ampliada. Projeto Terapêutico Singular. Ações e programas de saúde, no Brasil. Implantação 

e credenciamento das equipes de atenção básica. 

12. O SUS e as Redes de Atenção à Saúde- RAS. O SUS e o Pacto Pela Saúde. 

13. O Decreto 7.508, de 28/11/2011 e a regulamentação da Lei 8.080/90. 
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14. Programas de Saúde no Brasil. Política Nacional de Humanização: HUMANIZA-SUS. 

15.O Sistema de Saúde Complementar/Suplementar no Brasil. Cobertura privada 

suplementar, caracterização do sistema de saúde suplementar brasileiro. Planos e Seguros 

Privados de Saúde. 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

Desenvolvimento dos temas por meio de aulas expositivas teóricas, trabalhos em 

grupo e/ou individual e/ou atividades junto à comunidade. 

VI – AVALIAÇÃO 

Prova dissertativa e teste, apresentação de trabalhos e/ou avaliação das atividades 

junto à comunidade. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

CORDOBA, Elisabete. SUS e ESF: Sistema Único de Saúde e Estratégia Saúde da 

Família. São Paulo: Editora Rideel, 2013.  

GALLEGUILOS, Tatiana Gabriela Brassea. Epidemiologia: indicadores de Saúde e 

Análise de dados. São Paulo: Érica, 2014.  

LOPES, Mário. Políticas de saúde pública: interação dos atores sociais. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2017.  

MEDRONHO, Roberto A. Epidemiologia. São Paulo: Atheneu, 2015.  

ROUQUAYROL, Maria Zélia; GURGEL, Marcelo. Epidemiologia & Saúde. Rio de 

Janeiro: MedBook, 2018.  

 

COMPLEMENTAR 

 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas, organização & métodos: uma 

abordagem gerencial. São Paulo: Atlas, 2013.  

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006.  
ROCHA, Juan Stuardo Yazille. Manual de saúde pública & saúde coletiva no Brasil. 

São Paulo: Atheneu, 2012.  

RODRIGUES, Paulo Henrique; SANTOS, Isabela Soares. Saúde e cidadania: uma visão 

histórica e comparada do SUS. São Paulo: Atheneu, 2011.  

VIANA, Ana Luiza D'Ávila; ELIAS, Paulo Eduardo M. Saúde e desenvolvimento. Ciênc. 

Saúde Coletiva. vol.12 suppl.0 Rio de Janeiro Nov. 2007. Disponível em 

https://www.scielo.br/j/csc/a/G8ZYFSNm9z8SQ8bDzY8F5ZF/abstract/?lang=pt Acesso 

em: 02 de jul. 2022. 

https://www.scielo.br/j/csc/a/G8ZYFSNm9z8SQ8bDzY8F5ZF/abstract/?lang=pt
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 1º Semestre 

DISCIPLINA: Genética e Citogenética 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula/semanal 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula/mensal 

I – EMENTA 

Esta disciplina visa familiarizar os alunos com as bases cromossômicas da hereditariedade, 

estrutura e função dos genes e as bases genéticas da variabilidade de respostas às drogas. 

Para isto, serão abordados princípios básicos de genética molecular relevantes para a 

genética, bem como suas aplicações no estudo de polimorfismos genéticos. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Propiciar ao estudante a compreensão de como as particularidades genéticas podem 

influenciar na atuação de medicamentos e o uso de ferramentas moleculares na tentativa de 

otimizar o tratamento de pacientes. Capacitar o estudante às últimas inovações no tratamento 

de doenças genéticas e terapia gênica. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Permitir que os alunos sejam capazes de reconhecer os mecanismos de perpetuação do 

material genético e a expressão gênica, identificar mutações genéticas e os mecanismos de 

reparo aos danos. Desenvolver o aprendizado e domínio das técnicas de laboratório de 

genética molecular, capacitando-o para a interpretação dos resultados. Aspectos gerais e 

atuais do uso de terapia gênica para o tratamento de doenças humanas, suas implicações e 

métodos de transferência de DNA exógeno para as células do paciente. 

IV – CONTEÚDO PROGRÁTICO 

Descrição das Atividades 

1. Definição de conceitos básicos: Genética, citogenética, cromossomos, genes, alelos, 

característica dominante, característica recessiva, autossômico, ligado ao sexo, mutações de 

ponto, deleções, inserções, polimorfismos, replicação, transcrição e código genético. Justificar 

ao aluno de farmácia porque ele deve aprender genética e citogenética. 

2. Como montar um heredograma. Identificação e caracterização dos padrões de 

herança monogênicos: Autossômico Dominante, Autossômico Recessivo, Dominante ligado 

ao sexo, Recessivo ligado ao sexo e Herança Mitocondrial. Exemplos de doenças genéticas 

humanas. 

3. Cálculo de probabilidade aplicado à genética. 

4. Fatores complicadores do padrão de herança: Penetrância completa e incompleta, 

genes epistáticos e hipostáticos, variabilidade clínica e genética. Cálculo de probabilidade 

associado a variações de penetrância. 

5. Imunogenética e genética dos sistemas sanguíneos ABO e RH. 

6. Herança poligênica ou quantitativa. Herança multifatorial e cálculo de herdabilidade. 

Exemplos dessas heranças na espécie humana. 
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7. Cromossomos humanos. Mitose, Meiose e Gametogênese. Não-disjunção. Doenças 

causadas por alterações numéricas e estruturais dos cromossomos. 

8. Cromossomos sexuais, Inativação do cromossomo X. Determinação do sexo. 

Alterações do desenvolvimento sexual. 

9. Técnicas de bandeamento cromossômico. Sistema internacional para nomenclatura 

em citogenética humana – ISCN. Identificação dos cromossomos humanos. Indicações 

clínicas para análise citogenética. Exercício de cariotipagem. 

10. Genes e câncer: oncogenes, genes supressores tumorais, genes de reparo de DNA. 

11. Doenças metabólicas (erros inatos do metabolismo) e farmacogenética. 

12. Técnicas de diagnóstico pré-natal. Discussão a respeito das leis e questões bioéticas. 

13. Princípios da biologia molecular: PCR, marcadores moleculares (microssatélites), 

teste de paternidade e clonagem de genes em bactérias. 

14. Teratogênese: O que são fármacos teratogênicos. Discussão a respeito da talidomida. 

IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas expositivas 

Seminários 

Discussão em grupo 

Pesquisa bibliográfica 

V – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VI – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

GRIFFITHS, Anthony J. F.; WESSLER, Susan R.; CARROLL, Sean B.; DOEBLEY, John. 

Introdução à Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.  
KUNZLER, Alice; BRUM, Luciamar Filot da Silva; PEREIRA, Gabriela Augusta Mateus; 

GIRARDI, Carolina Saibro; ROSA, Helen Tais da; CALLONI, Raquel. Citologia, histologia e 

genética. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  
PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoque conceitual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2016.  
 

COMPLEMENTAR 

 

BECKER, Roberta Oriques; BARBOSA, Bárbara Lima da Fonseca. Genética básica. Porto 

Alegre: SAGAH, 2018.  
BORGES-OSÓRIO, Maria Lucena; ROBINSON, Wanyce Miriam. Genética Humana. Porto 

Alegre: ArtMed, 2013.  
BROWN, Terence A. Genética: um enfoque molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1999.  
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BRUNONI, Decio; PEREZ, Ana Beatriz Alvarez. Guia de genética médica. Barueri: Manole, 

2013.  
GOMES, Jéssica de Oliveira Lima. Introdução à genética: conceitos e processos. Curitiba: 

InterSaberes, 2022.  
MENCK, Carlos F. M.; SLUYS, Marie-Anne Van. Genética molecular básica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017.  
PIMENTA, Célia Aparecida Marques. Genética aplicada à biotecnologia. São Paulo: São 

Paulo, 2015.  

STRACHAN, Tom. Genética molecular humana. Porto Alegre: ArtMed, 2013.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 1º semestre 

DISCIPLINA: Interpretação e Produção de Textos 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula 

I – EMENTA 

Leitura, interpretação e conhecimento. Temas da atualidade. Diferentes linguagens. Estilos 

e gêneros discursivos. Qualidade do texto. Produção de texto. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

• ampliar o universo cultural e expressivo do aluno; 

• trabalhar e analisar textos orais e escritos sobre assuntos da atualidade; 

• produzir na linguagem oral e escrita textos diversos. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ao término do curso, o aluno deverá:  

• valorizar a leitura como fonte de conhecimento e prazer; 

• aprimorar as habilidades de percepção das linguagens envolvidas na leitura; 

• ler e analisar diversos estilos e gêneros discursivos com senso crítico; 

• identificar as ideias centrais do texto; 

• ampliar seu vocabulário ativo; 

• expressar-se com coerência, concisão e clareza, visando à eficácia da comunicação. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) conscientização da importância da leitura como fonte de conhecimento e participação na 

sociedade; 

2) as diferentes linguagens: verbal, não verbal; formal e informal; 

3) noções de texto: unidade de sentido; 

4) textos orais e escritos; 

5) estilos e gêneros discursivos: jornalístico, científico, técnico, literário, publicitário entre 

outros; 

6) interpretação de textos diversos e de assuntos da atualidade; 

7) Qualidades do texto: coerência, coesão, clareza, concisão e correção gramatical; 

8) complemento gramatical; 

9) produção de textos diversos. 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

O curso será desenvolvido por meio de:  

• Aulas interativas via internet (SEI – Sistema de Ensino Interativo). 

• Leitura dos conteúdos apresentados na disciplina on-line. 
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VI – AVALIAÇÃO 

• No tocante à avaliação, serão respeitados os critérios definidos pela FAPAL e pela 

Direção do Instituto do curso. 

•  A avaliação será feita por meio de questionários e atividades do AVA (NP1), bem como a 

avaliação presencial no seu campus (NP2) a ser realizada conforme calendário acadêmico. 

• A média final de cada semestre será o resultado de soma e divisão com os respectivos pesos 

das avaliações parciais, seguindo regimento institucional de aprovação. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. 

São Paulo: Contexto, 2012. (Biblioteca Virtual)  

MASIP, Vicente. Fundamentos Lógicos da interpretação de textos e da 

argumentação. Rio de Janeiro: LTC, 2012. (Minha Biblioteca)  

MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua Portuguesa: atividades de leitura e produção de texto: 

atividades de leitura e produção de texto. São Paulo: Saraiva, 2016. (Minha Biblioteca)  

 

COMPLEMENTAR 

 

ANDRADE, Maria Margarida de. Guia prático de redação: exemplos e exercícios. São 

Paulo: Atlas, 2011.  

MARTINO, Agnaldo. Português esquematizado: gramática, interpretação de texto, 

redação oficial, redação discursiva. São Paulo: Saraiva, 2021.  

PEREIRA, Maurício Gomes. Artigos científicos: como redigir, publicar e avaliar. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  

SANTOS, Leonor Werneck dos. Análise e Produção de Textos. São Paulo: Contexto 

2012.  

TRAVAGLIA, L.; KOCH, I. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 2010. 
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 1º Semestre 

DISCIPLINA: Matemática Aplicada 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula 

I – EMENTA 

A disciplina capacitará o aluno a aplicar conhecimentos matemáticos aos problemas e 

situações relativas à sua área de atuação farmacêutica. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver no aluno o domínio dos conceitos e das técnicas do cálculo e a sua aplicação 

na resolução de problemas das atividades acadêmicas desenvolvidas e na profissão 

farmacêutica. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conhecer e compreender a aplicabilidade da matemática nas diversas áreas 

farmacêuticas. 

• Avaliar criticamente textos matemáticos, redigir formas alternativas e desenvolver o 

pensamento criativo. 

• Interpretar dados, elaborar modelos e resolver problemas, integrando a matemática e 

farmácia no dia a dia do profissional. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Operações Matemáticas: Ordem das operações matemáticas básicas envolvendo números 

inteiros e decimais. 

Frações: Operações matemáticas com frações (soma, subtração, multiplicação e divisão de 

frações). 

Equações de Primeiro Grau: Definição de equação de primeiro grau e variável. Resolução 

de exercícios envolvendo equações de primeiro grau com uma variável. 

Razão e Proporção: Conceito de razão e proporção. Definição de grandezas direta e 

inversamente proporcionais. Exemplos de cálculos por meio de regra de três simples e 

composta. 

Diluição e Fracionamento de Doses: Unidades principais de massa e volume (grama, 

miligrama, micrograma, litro, mililitro e microlitro). Exemplos de Cálculos de diluição básica e 

fracionamento de dose em massa e volume. 

Cálculos Percentuais: Definição de percentagem. Cálculos envolvendo percentagem. 

Cálculos envolvendo Potenciação: Definição de expoente. Propriedades de potências. 

Potenciação de frações. Potência de expoente negativo. Exemplos de cálculos envolvendo 

potenciação. 

Notação Científica: Potência em base 10. Noções de Notação científica. Exemplos de 

conversão para números decimais e notação científica. 

Cálculos envolvendo Radiciação: Propriedades da Radiciação. Operações matemáticas com 

radiciações. Exemplos de cálculos envolvendo operações com radiciações. 
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Logaritmo e Logaritmo Natural: Definição de logaritmo, cologaritmo, antilogaritmo e 

logaritmo natural. Propriedades dos logaritmos. Exemplos de cálculos envolvendo as 

propriedades dos logaritmos e cálculos envolvendo logaritmo com auxílio de calculadora. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas expositivas com recursos áudio visuais sobre os temas abordados e estudos dirigidos 

para a fixação do conteúdo. 

VI– AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

BRAVO, Dayane Perez. Matemática aplicada. São Paulo: Contentus, 2020.  

LAPA, Nilton. Matemática aplicada: uma abordagem introdutória. São Paulo: Saraiva, 

2012.  

MACEDO, Luiz Roberto Dias de; CASTANHEIRA, Nelson Pereira; ROCHA, Alex. 

Tópicos de matemática aplicada. Curitiba: Intersaberes, 2013.  

OLIVEIRA, Carlos Alberto Maziozeki D. Matemática. Curitiba: InterSaberes, 2016.  

SILVA, Luiza Maria Oliveira da. Matemática aplicada à Administração, Economia e 

Contabilidade: funções de uma e mais variáveis. São Paulo: Cengage Learning, 2018.  

 

COMPLEMENTAR 

 

AZEVEDO, Gustavo Henrique W. de. Matemática financeira: princípios e aplicações. 

São Paulo: Saraiva, 2015.  

GOLDSTEIN, Larry J.; LAY, David C.; SCHNEIDER, David I.; ASMAR, Nakhlé H. 

Matemática Aplicada. Porto Alegre: Bookman, 2012.  

MUROLO, Afrânio Carlos. Matemática aplicada a Administração, Economia e 

Contabilidade. São Paulo: Cengage Learning Editores, 2012. (Minha Biblioteca) 

PENEDO, S. R. M. Sistemas de controle: matemática aplicada a projetos. São Paulo: 

Saraiva, 2019. 

SCHEINERMAN, Edward R. Matemática discreta: uma introdução. São Paulo: Cengage 

Learning, 2016.  

SOUZA, Jefferson Afonso L. D. Lógica matemática. São Paulo: Pearson, 2018.  
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VARGAS, José Viriato Coelho. Cálculo numérico aplicado. Barueri: Manole, 2017.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 1º Semestre 

DISCIPLINA: Primeiros Socorros 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula 

I – EMENTA 

A disciplina de Primeiros Socorros (Suporte Básico de Vida) estuda as situações de 

emergências com o objetivo de proporcionar à vítima, os primeiros atendimentos 

desde o momento em que ocorre a emergência, até a chegada de um serviço de 

emergência médica, habilitando os profissionais da área da saúde na realização das 

manobras de resgate destas vítimas em diversos ambientes de assistência. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

• Proporcionar o conhecimento e a proficiência nas técnicas de suporte Básico de vida 

através de ensinamentos teóricos. 

• Discutir os principais temas relacionados a ocorrências das situações de emergências 

• Desenvolver a consciência da importância do atendimento rápido e hábil nas diversas 

situações de emergência 

• Fornecer fundamentos teóricos às vítimas em situações de emergência 

• Conhecer o papel do profissional de saúde frente às situações de emergência 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar as principais situações de emergências fazendo a avaliação inicial da vítima 

• Conhecer os Sistemas de Emergências Médicas – (EMS) 

• Estudar os aspectos legais e éticos nos atendimentos de emergências 

• Conhecer os protocolos para atendimentos de emergências 

• Capacitar o aluno para atuar em situações de emergência. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Sistema de Emergências Médicas e Aspectos legais e éticos nos atendimentos de 

emergência 

2. Conhecimento e avaliação das funções vitais 

2.1. Avaliação da temperatura corporal 

2.2. Avaliação da frequência respiratória 

2.3. Avaliação da pressão arterial 

2.4. Avaliação da frequência cardíaca 

3. Protocolos para atendimento de emergências 

3.1. Avaliação inicial da cena 

3.2.  Avaliação da vítima 

4. Estados de choque:  

4.1. Hemorragias 

4.2. Sangramentos 

4.3. Tipos de ferimentos 
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5. Crises convulsivas; asma, Hiperventilação, desmaio e afogamentos. 

6. Atendimento básico a vítima de poli traumatismo:  

6.1. Imobilizações 

6.2. Transporte adequado da vitima 

6.3.  Atendimento ás vítimas de trauma 

7. Assistência nos Traumatismos em áreas específicas 

7.1. Crânio 

7.2. Tórax 

7.3. Abdome 

8. Ferimentos músculo esqueléticos 

8.1. Fraturas 

8.2.  Luxações 

8.3.  Entorses 

9. Emergências:  

9.1. Obstétricas 

9.2. Hipertensivas 

9.3. Diabéticas 

10. Procedimentos em mordidas e picadas de animais peçonhentos 

11. Envenenamentos e intoxicações por substâncias exógenas pela ingestão de veneno, 

álcool e drogas 

11.1. Reação anafilática 

11.2. Choque anafilático 

12. Tipos de queimaduras:  

12.1 químicas e térmicas 

12.2. Problemas relacionados à temperatura ambiente 

12.3. Síncope pelo calor 

12.4. Desidratação 

12.5. Hipotermia 

12.6. Choque elétrico. 

13. Conhecimento e procedimentos em situações de obstrução de vias aéreas por 

engasgo. 

13.1.  Sequência de desobstrução de vias áreas adultas e crianças, conscientes e 

inconscientes: técnicas e procedimentos. 

14. Identificação das Emergências Cardiovasculares 

14.1. Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 

14.2.  Acidente Vascular Encefálico (AVE). 

15. Procedimentos em emergências clínicas:  

15.1. Parada Cardiorrespiratória (PCR). 

15.2. Atendimento em Emergência Cardiovascular (ACE) 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas teóricas expositivas. 

Trabalhos e seminários sobre temas específicos e atuais. 

VI– AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 
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VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

KARREN, Keith J.; HAFEN, Brent Q.; LIMMER, Daniel; MISTOVICH, Joseph J. Primeiros 

socorros para estudantes. Barueri: Manole, 2013.  

SCALABRINI NETO, Augusto; DIAS, Roger Daglus; VELASCO, Irineu Tadeu. 

Procedimentos em emergências. Barueri: Manole, 2016.  

STONE, C. K.; HUMPHRIES, R. L. Current diagnóstico e tratamento: medicina de 

emergência. Porto Alegre: Grupo A, 2016.  

 

COMPLEMENTAR 

 

MARTINS, Herlon Saraiva; BRANDÃO NETO, Rodrigo Antonio; SCALABRINI NETO, 

Augusto; VELASCO, Irineu Tadeu. Emergências clínicas: abordagem prática. 

Barueri: Manole, 2014.  

MARTINS, Herlon Saraiva; DAMASCENO, Maria Cecília de Toledo; AWADA, Soraia 

Barakat. Pronto-socorro: medicina de emergência. Barueri: Manole; 2013.  

Portaria n° 2029 de 24 de agosto de 2011- Institui a atenção domiciliar no 

âmbito do SUS. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2029_24_08_2011.html. 

Acesso em: 03 de mar. 2022.  
Portaria nº 1.600 de 07 de julho de 2011- Reformula a Política Nacional de 

Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS. 

Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.html. 

Acesso em: 03 de mar. 2022.  
Portaria nº 1601 de 07 de julho de 2011- Estabelece diretrizes para a 

implantação do componente Unidades de Pronto-Atendimento (UPA 24h) e o 

conjunto de serviços de urgência 24 horas da Rede de Atenção às Urgências, 

em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. Disponível 

em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1601_07_07_2011_rep.html. 

Acesso em: 03 de mar. 2022.  
Portaria nº 2.626 de 24 de agosto de 2011- Aprova as diretrizes para a 

implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua 

Central de Regulação Médica das Urgências, componente da Rede de 

Atenção às Urgências. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt2616_12_05_1998.html. 

Acesso em: 03 de mar. 2022. 

QUILICI, Ana Paula., TIMERMAN Sergio. Suporte básico de vida: primeiro 

atendimento na emergência para profissionais de saúde. Barueri: Manole, 2011. 
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Treinamento de emergências 

cardiovasculares da Sociedade Brasileira de Cardiologia: avançado. Barueri: 

Manole, 2013.  
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Treinamento de emergências 

cardiovasculares da Sociedade Brasileira de Cardiologia: básico. Barueri: 

Manole, 2013.  
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Treinamento de emergências 

cardiovasculares da Sociedade Brasileira de Cardiologia: leigos. Barueri: 

Manole, 2013.  

VELASCO, Irineu Tadeu; BRANDÃO NETO, Rodrigo Antonio; SOUZA, Heraldo 

Possolo de; MARINO, Lucas Oliveira; MARCHINI, Julio Flávio Meirelles; ALENCAR, 

Júlio Cesar Garcia de. Medicina de emergência: abordagem prática. Barueri: 

Manole, 2016.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSOS: Farmácia 

SÉRIE: 2º Semestre 

DISCIPLINA: Anatomia Humana 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aula 

I – EMENTA 

Construir com o discente uma base adequada de conhecimentos morfológicos e anatômicos 

básicos dos sistemas locomotor, nervoso, endócrino, cardiovascular, respiratório, digestório, 

gênito-urinário e tegumentar e tendo como objetivo a interação entre o profissional e sua 

área de atuação. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

• Possibilitar ao discente o conhecimento do funcionamento fisiológico de cada sistema 

estudado. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Demonstrar o funcionamento, disposição e a inter-relação das estruturas que compõem os 

sistemas locomotor, nervoso, endócrino, cardiovascular, respiratório, digestório, gênito-

urinário e tegumentar desta maneira, relacionar com outras disciplinas do curso. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução à Morfologia 

1.1- Organização morfológica e estrutural do corpo humano – planos e eixos, conceitos e 

definições de morfologia e anatomia 

1.2- Aparelho locomotor – osteologia – tipos de ossos, classificação e nomenclatura dos 

principais 

1.3 – Aparelho locomotor – miologia – tipos de músculos, classificação e nomenclatura dos 

principais para o curso de farmácia 

1.4 – Aparelho locomotor – artrologia – classificação das articulações e exemplos 

2. Sistema Nervoso 

2.1- Organização do sistema nervoso 

2.2- Divisão anatômica do sistema 

2.3- Morfologia dos neurônios e neuroglias 

2.4- Vias aferentes e eferentes 

3. Sistema Endócrino 

3.1- Localização das glândulas endócrinas e suas principais funções. 

4. Sistema Cardiovascular 

4.1- Anatomia cardíaca (câmaras, valvas, septos, etc.) 

4.2- Camadas do coração (pericárdio, epicárdio, miocárdio e endocárdio) 

4.3- Circulação sistêmica e pulmonar (brevemente) 

4.4- Morfologia dos vasos (diferenciar artérias de veias e capilares) 

5. Sistema Digestório 
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5.1- Descrição anatomia das estruturas do sistema digestório (boca, esôfago, estômago, 

intestino delgado e intestino grosso) 

5.2- Descrição anatômica do fígado e pâncreas e suas participações no processo da 

digestão. 

6. Sistema Respiratório 

6.1- Vias aéreas – porção condutora e respiratória, descrição anatômica de cada porção 

6.2- Descrição anatômica dos pulmões e suas diferenças morfológicas 

7. Sistema Gênito-urinário 

7.1- Descrição anatômica do sistema renal (rins – néfrons, ureteres, bexiga e uretra. 

Diferenciar a uretra feminina da masculina. 

7.2- Descrição anatômica do sistema reprodutor masculino e do feminino. 

8. Sistema Tegumentar 

8.1- Descrever as características da pele, unha e pelos. 

VI – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

O curso será ministrado através de aulas teóricas, sendo as aulas do tipo expositivas, 

ilustradas através de data show, transparências ou projeções e aulas práticas com peças 

anatômicas sintéticas e biológicas. 

VII – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VIII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

LAROSA, Paulo Ricardo R. Anatomia Humana: texto e atlas. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2021.  

PEZZI, Lucia Helena Antunes; PRINZ, Rafael Dantas; CORREIA, João Pereira; 

PESSANHE N. Anatomia clínica baseada em problemas. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017.  

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Anatomia e fisiologia humana. São Paulo: Érica, 

2014.  

TORTORA, Gerard J. Princípios de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: Gen, 2019.  

 

COMPLEMENTAR 

 

GRAAFF, VAN D. Anatomia Humana. Barueri: Manole, 2003.  

MARIEB, Elaine N. Anatomia e Fisiologia. Porto Alegre: ArtMed, 2009.  

MARTINI, Frederic H.; TIMMONS, Michael J.; TALLITSCH, Robert B. Anatomia Humana. 

Porto Alegre: ArtMed, 2009.  
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ROHEN, Johannes W., LÜTJEN-DRECOLL, Elke. Anatomia humana: resumos em 

quadros e tabelas: vasos, nervos e músculos. Porto Alegre: Manole, 2008.  

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia 

e fisiologia. Porto Alegre: Grupo A, 2017.  

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. Rio 

de Janeiro: Gen, 2016.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 2º Semestre 

DISCIPLINA: Bioestatística 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aula 

I – EMENTA 

A disciplina capacitará o aluno a aplicar conhecimentos de estatística descritiva, elementos 

de probabilidade e inferência estatística aos problemas e situações relativas à sua área de 

atuação farmacêutica. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver no aluno o domínio dos conceitos e das principais técnicas estatísticas e a 

interpretação dos resultados obtidos após a execução destas técnicas para aplicação na 

resolução de problemas das atividades acadêmicas desenvolvidas e na profissão 

farmacêutica. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ao término do curso, o aluno deverá ser capaz de:  

• Compreender e trabalhar com conceitos básicos de estatística aplicada à área da saúde. 

• Realizar análises estatísticas para situações de rotina a partir de dados coletados em 

qualquer área de atuação do farmacêutico. 

• Utilizar ferramentas estatísticas descritivas e/ou indutivas para a melhor avaliação dos 

casos clínicos ou situações problemas. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução à Estatística: Definição de Variável e tipos de Variáveis (Qualitativas e 

Quantitativas). Conceito de População e Amostra. Exemplos de técnicas de amostragem 

(casual, agrupamento, estratificada e sistemática). 

Tabela de Distribuição de Frequências: Conceito de classe e frequência. Montagem de uma 

tabela de frequência. Cálculo de Frequência simples (absoluta e relativa) e acumulada 

(absoluta e relativa). Histograma de Distribuição de Frequências. 

Medidas de Tendência Central de um conjunto de Dados: Definição de medida de tendência 

central e cálculo da média aritmética e média ponderada em tabelas de dados. Definição e 

cálculo de mediana e moda em tabelas de dados. Cálculo de média em tabelas de distribuição 

de frequências. 

Medidas de Variação de um conjunto de Dados: Definição de medida de variação. Definição 

e cálculo de variância, desvio padrão e coeficiente de variação em tabelas de dados. 

Correlação Linear: Definição de correlação entre duas variáveis. Definição e exemplos de 

diagramas de dispersão de dados. Definição e cálculo de correlação linear. Interpretação de 

resultados de correlação linear ou Coeficiente de Pearson. 

Regressão Linear: Definição e aplicações das retas de regressão linear. Definição de variável 

explanatória (y; dependente) e variável resposta (x; independente). Definição e cálculo da 
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equação de Reta de Regressão (Método dos Mínimos Quadrados). Interpretação de 

resultados de regressão linear. 

Probabilidade Condicional: Definição de eventos e tipos de eventos. Definição de 

probabilidade. Definição e cálculo de probabilidade condicional. Definição de variável 

aleatória. Diferença entre variável aleatória discreta e contínua. 

Distribuição de Probabilidade: Conceito de Distribuição de probabilidade (x, P(x)). Diferença 

entre Distribuição discreta e contínua de probabilidade. Histograma de Probabilidades. 

Cálculo de média e desvio padrão em distribuições de probabilidade. 

Distribuição Normal: Definição, características e representação gráfica de uma distribuição 

normal. Relação entre a distribuição normal e a média e a variância em uma população de 

dados. Distribuição Normal Padronizada e determinação da variável aleatória Z. Uso da 

Tabela de distribuição Normal Padronizada (Tabela “Z”). 

Inferência Estatística: Conceito de Inferência estatística. Definição de estimativa e diferença 

entre estimativa pontual e intervalar (intervalo de confiança). Definição de Nível ou grau de 

confiança e Nível de significância. Cálculo de intervalo de confiança (margem de erro) para 

média (N>30). Tabela t e cálculo de intervalo de confiança para pequeno volume de amostras 

(N≤30). Determinação do número de amostras em análise estatística. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas Teóricas e Estudos Dirigidos. 

VI– AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII –BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ARANGO, Hector Gustavo. Bioestatística: teórica e computacional. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2009.  
BLAIR, R. Clifford; TAYLOR, Richard A. Bioestatística para ciências da saúde. São 

Paulo: Pearson, 2013.  
CALLEGARI-JACQUES, Sidia M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: 

ArtMed, 2011.  
LIRANI, Luciana da Silva; OSIECKI, Ana Claudia Vecchi. Bioestatística. Curitiba: 

InterSaberes, 2020.  

MARTINEZ, Edson Zangiacomi. Bioestatística para os Cursos de Graduação da Área 

da Saúde. São Paulo: Blücher, 2012.  

 

COMPLEMENTAR 

 

CASTANHEIRA, Nerlson Pereira. Bioestatística. São Paulo: Contentus, 2020.  



131 
 

GLANTZ, Stanton A. Princípios de Bioestatística. Porto Alegre: AMGH, 2014.  

MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: volume único: probabilidade e inferência. 

São Paulo: Pearson, 2017.  

PARENTI, Tatiane; SILVA, Juliane Silveira Freire da; SILVEIRA, Jamur. Bioestatística. 

Porto Alegre: SAGAH, 2017.  

RODRIGUES, Maisa Aparecida S. Bioestatística. São Paulo: Pearson, 2014.  

ROSNER, Bernard. Fundamentos de Bioestatística. São Paulo: Cengage Learning, 

2018.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 2º Semestre 

DISCIPLINA: Comunicação e Expressão 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30horas/aula 

I – EMENTA 

Texto e contexto; sistemas de conhecimento e processamento textual; intertextualidade; as 

informações implícitas; alteração do sentido das palavras; sofisticação do processo da 

argumentação: o artigo de opinião e a resenha, bem como os tipos de argumentos. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

a) Ampliar os conhecimentos e vivências de comunicação e de novas leituras do mundo, 

por meio da relação texto/contexto; 

b) Propiciar a compreensão e valorização das linguagens utilizadas nas sociedades atuais 

e de seu papel na produção de conhecimento; 

c) Vivenciar processos específicos da linguagem e produção textual: ouvir e falar; ler e 

escrever – como veículos de integração social; 

d) Desenvolver recursos para utilizar a língua, por meio de textos orais e escritos, não 

apenas como veículo de comunicação, mas como ação e interação social. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ao término do curso, o aluno deverá ter desenvolvido:  

a) Seu universo linguístico, incorporando recursos de comunicação oral e escrita; 

b) A capacidade de leitura e redação, a partir da análise e criação de textos; 

c) O pensamento analítico e crítico, estabelecendo associações e correlações de 

conhecimentos e experiências; 

d) Seus recursos pessoais para identificação, criação, seleção e organização de ideias na 

expressão oral e escrita; 

e) A atitude de respeito ao desafio que constitui a interpretação e construção de um texto; 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Texto e contexto: conhecimento linguístico, conhecimento enciclopédico ou 

conhecimento de mundo, conhecimento interacional; 

2) Texto e contexto, contextualização na escrita; 

3) Intertextualidade; 

4) As informações implícitas (pressuposto e subentendido); 

5) As condições de produção do texto: sujeito (autor/leitor), o contexto (imediato/histórico) e 

o sentido (interação/interpretação); 

6) Alteração no sentido das palavras: a metáfora e a metonímia; 

7) Os procedimentos argumentativos em um texto 

8) O artigo de opinião e o texto crítico (resenha), enquanto gêneros discursivos. 
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V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

O curso será desenvolvido por meio de:  

 Leitura e análise de textos. 

 Realização online de exercícios teóricos e práticos. 

VI – AVALIAÇÃO 

 Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto. 

 A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da IES. (As avaliações 

e o critério de aprovação seguem o determinado pela instituição, que por sua vez estão 

divulgados no manual do aluno). 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

BRASILEIRO, Ada Magaly Matias. Comunicação e expressão. Porto Alegre: Grupo A, 

2016.  

FERNANDES, A. C.; PAULA, A. B. Compreensão e produção de textos em língua 

materna e língua estrangeira. Curitiba: IBPEX, 2012.  

LÉON, Cleide Bacil de. Comunicação e expressão. Curitiba: InterSaberes, 2013.  

PUPPI, A. Comunicação e semiótica. Curitiba: Intersaberes, 2012.  

 

COMPLEMENTAR 

 

CANO, Márcio Rogério de Oliveira. Língua Portuguesa: sujeito, leitura e produção. São 

Paulo: Blücher, 2016.  

GUIMARÃES, T. Comunicação e Linguagem. São Paulo: Pearson, 2020.  

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. 

São Paulo: Contexto, 2012.  

SANGALETTI, Leticia. Comunicação e expressão. Porto Alegre: SAGAH, 2019.  

TRAVAGLIA, L.; KOCH, I. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 2010.  

 

Dicionários diversos, jornais e revistas. 
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 2º Semestre 

DISCIPLINA: Física Aplicada 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30horas/aula 

I – EMENTA 

A disciplina de Física Aplicada almeja formar o aluno sobre os conceitos básicos em física 

necessários para sua atuação nos diferentes setores da área químico-farmacêutica. Desta 

maneira, a disciplina apresenta tópicos contendo os fundamentos teóricos da física 

relacionados à mecânica de fluidos, radiações e transmissão de calor, além da análise de 

parâmetros físicos relacionados à farmácia como viscosidade, densidade e tensão superficial. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

- Fornecer os conceitos físicos introdutórios para auxílio das demais disciplinas correlatas. 

- Preparar o aluno para avaliar e discutir os conceitos físicos relacionados aos métodos de 

análise e processos industriais e laboratoriais relacionados à área químico-farmacêutica. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ao término do curso, o aluno deverá ser capaz de:  

• Compreender e trabalhar com múltiplos e submúltiplos do sistema internacional. 

• Efetuar conversões de unidades entre os diferentes sistemas métricos existentes. 

• Compreender, identificar e trabalhar com os principais conceitos físicos aplicados à área 

farmacêutica (pressão, densidade, empuxo, viscosidade, transmissão de calor, calor 

específico e tensão superficial). 

• Compreender os conceitos relacionados ao emprego de radiações na área farmacêutica, 

bem como, a necessidade do desenvolvimento de procedimentos e cálculos necessários a 

proteção radiológica. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação do Plano de Ensino e Sistemas de Unidades 

Apresentação do plano de ensino da disciplina. 

Definição de sistema de unidades (métrico, inglês e internacional). Principais unidades do 

sistema internacional. 

Prefixos de unidades no SI e conversão entre sistemas de unidades. 

– Energia e Transmissão de calor 

Definição de calor. Unidades de medida (Joule e caloria). Calor sensível e latente. Equação 

de calor sensível e latente. Relação entre transmissão de calor e mudança de fase. 

Determinação do calor específico do latão 

– Densidade de Fluidos 

Definição de fluido. Definição de densidade e influência da temperatura sobre a densidade. 

Densidade de fluidos 

– Tensão Superficial de Fluidos 
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Definição de tensão superficial e influência da temperatura sobre a tensão superficial. 

Capilaridade e formação de menisco. Tensoativos. 

Tensão Superficial 

– Pressão Hidrostática e Empuxo 

Definição de pressão e principais unidades de medida de pressão (atmosfera, bar, milímetro 

de mercúrio e Pascal). Lei de Pascal. Definição de Empuxo. Princípio de Arquimedes. 

Medidores de pressão (manômetros). 

– Pressão de Vapor e Efeitos Coligativos em Soluções 

Definição de pressão de vapor. Relação entre pressão de vapor e temperatura de ebulição. 

Definição de Solução (soluto e solvente). Influência da quantidade de soluto sobre a pressão 

de vapor, temperatura de fusão e temperatura de ebulição da solução. 

- Viscosidade 

Definição de tensão de cisalhamento e viscosidade. Fluidos Newtonianos. Lei de Stokes de 

Sedimentação de partículas. 

– Reologia (Fluidos Não-Newtonianos) 

Definição (incluindo exemplos comuns e dentro da área farmacêutica) de Fluidos Não-

Newtonianos (dilatante, pseudoplástico, plástico, reopético e tixotrópico). Influência da 

agitação, temperatura e tempo sobre cada tipo de fluido. 

 – Radiações 

Definição de radiação. Comprimento de onda e frequência. Tipos e características das 

radiações (corpusculares e eletromagnéticas). Efeitos Biológicos. 

 – Blindagem e Proteção Radiológica 

Blindagem. Lei da Desintegração Nuclear: definição de meia-vida, vida média e atividade. 

- Aplicações das Radiações 

Radioisótopos (definição, aplicação e principais radioisótopos). Radiofármacos (definição, 

aplicação, SPECT e PET). 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

O curso será ministrado através de aulas teóricas, sendo as aulas do tipo expositivas, 

ilustradas através de data show, transparências ou projeções e aulas práticas. 

VII – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

BORGNAKKE, C. E SONNTAG, R.E. Fundamentos da Termodinâmica. São Paulo: 

Blücher, 2018.  

ÇENGEL, Yunus A.; BOLES, Michael A. Termodinâmica. Porto Alegre: Grupo A, 2020.  

DEYLLOT, Mônica Elizabete Caldeira Deyllot. Física das radiações: fundamentos e 

construção de imagens. São Paulo: Érica, 2015.  
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HEILMANN, Armando. Introdução aos fenômenos de transporte: características e 

dinâmica dos fluidos. Curitiba: InterSaberes, 2017.  
POTTER, M. C.; WIGGERT, D. C. Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Thomson Pioneira, 

2018.  
 

COMPLEMENTAR 

 

NUSSENZVEIG, M. Curso de física básica: fluidos, oscilações, ondas e calor. São Paulo: 

Blücher, 2014. Vol. 2.  

PIZZO, Sandro Megale. Fundamentos da termodinâmica. São Paulo: Pearson, 2015.  

PIZZO, Sandro Megale. Mecânica dos fluidos. São Paulo: Pearson, 2017.  

WHITE, Frank M. Mecânica dos fluidos. Porto Alegre: AMGH, 2018.  

YOUNG, Hugh D. Física II: termodinâmica e ondas. São Paulo: Pearson, 2016.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 2º Semestre 

DISCIPLINA: Fisiologia Geral 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aula 

I – EMENTA 

Fisiologia dos sistemas cardiovascular, sanguíneo, respiratório, digestório, renal e 

urinário, abordando aspectos celulares, moleculares e sistêmicos das funções 

destes sistemas, bem como sua regulação e seu papel na homeostasia. Conceitos 

fundamentais sobre atividades orgânicas, funções, meio externo e interno, 

homeostasia, sistema de regulação e integração. Definição e campo da fisiologia. 

Relações com outras ciências. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

* Conhecer o funcionamento dos sistemas. 

* Discutir as implicações do conhecimento no exercício cotidiano do profissional da 

saúde. 

* Avaliar os mecanismos básicos envolvidos com a manutenção da homeostase. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Dominar os processos de controle das funções do organismo humano. 

• Conhecer a correlação entre os sistemas para manutenção da homeostase. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Sistema Cardiovascular 

Aula 1:  

Ciclo cardíaco. 

Grande e pequena circulação e suas respectivas concentrações de oxihemoglobina 

e carboxihemoglobina. 

Trocas gasosas (alveolar e celular). 

Aula 2:  

Sístole e diástole (atrial e ventricular). 

Endocárdio, miocárdio, epicárdio e pericárdio. 

Bulhas cardíacas. 

Débito cardíaco. 
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Aula 3:  

Condução elétrica cardíaca: nodo sino-atrial, nodo átrio-ventricular, feixe de His, 

fibras de Purkinje. 

Significado de um traçado de eletrocardiograma: onda P, complexo QRS, onda T. 

Propriedades cardíacas: cronotropismo (automatismo), dromotropismo 

(condutibilidade), batmotropismo (excitabilidade), inotropismo (contratilidade) e 

lusitropismo (distensibilidade). 

Sistema Sanguíneo 

Aula 4:  

Funções gerais do sangue. 

Componentes do sangue: porção líquida e sólida. 

Glóbulos vermelhos: destaque para eritropoiese, hemoglobinas e importância do 

ferro. 

Aula 5:  

Glóbulos brancos: destaque para as funções de cada tipo. Fagocitose. 

Plaquetas: coagulação – via intrínseca, extrínseca e via comum. 

Aula 6:  

Plasma: composição. 

Grupos sanguíneos ABO. 

Sistema Respiratório 

Aula 7:  

Vias aéreas superiores e inferiores. 

Trocas gasosas: respiração externa (alveolar) e interna (celular). 

Fisiologia dos músculos inspiratórios e expiratórios. 

Aula 8:  

Acidose e alcalose respiratória e metabólica. 

Volumes pulmonares: volume corrente, espaço morto anatômico, volume de reserva 

inspiratória, volume de reserva expiratória, volume residual, capacidades 

pulmonares. 

Aula 9:  

Regulação da respiração:  

- área de periodicidade bulbar 

- pneumotáxica 

- apnêustica 

Sistema Digestório 

Aula 10:  

Digestão mecânica (mastigação e peristaltismo). 

Digestão química com destaque para carboidratos, proteínas e gorduras. 

Aula 11:  

Absorção de nutrientes – microvilos. 

Insulina e Glucagon 

Aula 12:  

Sistema porta-hepático. 

Fisiologia da defecação 

Sistema Renal e Urinário 

Aula 13:  

Constituição de um néfron: glomérulo, túbulo contornado proximal, alça de Henle, 

túbulo contornado distal. 
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Sistema renina – angiotensina. 

Aula 14:  

Fisiologia: filtração glomerular, reabsorção tubular renal, excreção tubular renal. 

Trajeto dos produtos de depuração desde glomérulo até a uretra. 

Fisiologia da diurese. 

Aula 15: Revisão. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas expositivas e práticas com recursos áudio visuais sobre os temas abordados e 

estudos dirigidos para a fixação do conteúdo. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.  

CURI, Rui; PROCOPIO, Joaquim. Fisiologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2017.  

MAURER, Martin H. Fisiologia Humana Ilustrada. Barueri: Manole, 2014.  

SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. Porto 

Alegre: Artmed, 2017.  
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. Rio 

de Janeiro: Gen, 2016.  
WIDMAIER, Eric P.; RAFF, Hershel; STRANG, Kevin T. Fisiologia Humana. Rio de 

Janeiro: Gen, 2017.  
 

COMPLEMENTAR 

 

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.  

FOX, Stuart Ira. Fisiologia Humana. Barueri: Manole, 2007.  

MARIEB, Elaine N. Anatomia e Fisiologia. Porto Alegre: ArtMed, 2009.  

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Anatomia e fisiologia humana. São Paulo: Érica, 

2014.  

SHERWOOD, Lauralee. Fisiologia humana: das células aos sistemas. São Paulo: 

Cengage Learning Editores, 2011.  
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TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia 

e fisiologia. Porto Alegre: Grupo A, 2017.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 2º Semestre 

DISCIPLINA: Microbiologia 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aula 

I – EMENTA 

A disciplina fornece uma visão integrada sobre as aplicações da microbiologia, ou seja, o 

estudo sobre as patologias causadas pelos diferentes microrganismos. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

A disciplina visa transmitir aos alunos do curso, conhecimentos sobre bactérias, fungos e 

vírus. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Levar ao aluno conhecimentos básicos relativos a bactérias, vírus e fungos, fundamentais 

tanto para o seu bom desempenho nas disciplinas subsequentes, como para sua atuação no 

mercado de trabalho. 

• Orientar os alunos para correlacionar e aplicar os conhecimentos de microbiologia em 

outras disciplinas e sua aplicação na sua profissão. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação da disciplina. 

História da Microbiologia. 

Principais diferenças entre procarioto e eucarioto. 

Bactérias: morfologia (cocos, bacilos, espirilos, vibrião), arranjos bacterianos. Estruturas 

citoplasmáticas, parede celular, estruturas externas, classificação Gram positivo e Gram 

negativo e exceções: micoplasmas, BAAR. 

Técnicas de coloração – Coloração de Gram. 

Normas gerais e procedimentos de laboratório. 

Coloração de Gram, microscopia. 

Exercícios e relatório da prática realizada. 

Nutrição microbiana. 

Cinética de crescimento. Condições de cultivo/crescimento (oxigênio, pressão osmótica, 

atmosfera gasosa, pH, temperatura, nutrientes). Curva de crescimento (diferenciação das 

fases). 

Meios de cultura: finalidade, importância e os diferentes tipos de meios de cultura (meio 

diferencial, meio seletivo, meio de enriquecimento, meio complexo). 

Preparação de meios 

Técnicas de inoculação. 

Observação de meios de cultura diferenciais e seletivos. 

Observação de antibiograma. 

Metabolismo bacteriano. 

Mecanismos da respiração e fermentação bacteriana. 
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Mecanismos de variação genética bacteriana e sua importância para a adaptação da bactéria 

ao meio – Transdução, transformação e conjugação. 

Microbiota normal do corpo humano – importância, definições e conceitos de microbiota. 

Distribuição (pele, fossas nasais, tratogastrointestinal, tratogenital, conjuntiva). 

Mecanismos de patogenicidade: produção de toxinas, fatores de adesão e colonização. 

Patologias causadas por cocos gram positivos Staphylococcussp, Streptococcussp. 

Patologias causadas por vibriões e espiroquetas: Vibriocholerae 

Patologias causadas por bacilos gram positivos: Clostridium. 

Patologias causadas por bacilos gram negativos – enterobactérias – Escherichia coli, 

Salmonellaspp e Shigelaspp, Klebsiellapneumoniae (associar ao ambiente hospitalar). 

Métodos de controle microbiológicos físicos e químicos (p.e. esterilização, antisepsia, 

desinfecção). 

Antimicrobianos – conceito e finalidade, ação bactericida e bacteriostática, ação do espectro, 

mecanismo de ação dos antibióticos, mecanismos de resistência. 

Características gerais dos vírus. 

Transmissão, patogenia e profilaxia de infecções virais: HIV, HPV, Herpes, hepatites, 

caxumba, rubéola, sarampo, pólio, gripe aviária, rotavírus. 

Taxonomia dos fungos e classificação. 

Introdução a micologia. Estudo dos bolores e leveduras – características morfológicas e 

fisiológicas. 

Classificação clínica das micoses – caracterizar as micoses: superficial, cutânea, subcutânea, 

sistêmica ou profunda, oportunista. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

• Aulas expositivas 

• Exercícios teórico-práticos 

• Leitura de textos e dinâmicas de grupo 

• Estudos de caso 

• Trabalhos de pesquisa 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

GRANATO, Laís Moreira; GALDEANO, Diogo Manzano. Microbiologia, parasitologia e 

imunologia. Curitiba: InterSaberes, 2020.  
LEVINSON, Warren; CHING-HONG, Peter; JOYCE, Elizabeth A.; NUSSBAUM, Jesse; 

SCHWARTZ, Brian. Microbiologia médica e imunologia. Porto Alegre: AMGH, 2022.  
SALVATIERRA, Clabijo Mérida. Microbiologia: aspectos morfológicos, bioquímicos e 

metodológicos. São Paulo: Érica, 2016.  
TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. Porto Alegre: 

Grupo A, 2017.  
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COMPLEMENTAR 

 

BARBOSA, Heloiza Ramos; GOMEZ, José Gregório Cabrera; TORRES, Bayardo Baptista. 

Microbiologia básica: bacteriologia. São Paulo: Atheneu, 2018.  
BROOKS, Geo F.; CARROLL, Karen C.; BUTEL, Janet S; MORSE, Stephen A; MIETZNER, 

Timothy A. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. Porto Alegre: AMGH, 

2014.  
HÖFLING, José Francisco. Microscopia de luz em microbiologia: morfologia bacteriana e 

fúngica. Porto Alegre: ArtMed, 2011.  
MADIGAN, Michael T.; MARTINKO, John M.; DUNPLAP, Paul V.; CLARK, David P. 

Microbiologia de Brock. Porto Alegre: ArtMed, 2011.  

SEHNEM, Nicole Teixeira. Microbiologia e imunologia. São Paulo: Pearson, 2015.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 2º Semestre 

DISCIPLINA: Química Geral 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aula 

I – EMENTA 

Estudo dos conceitos básicos da Química Geral, que servirão de subsídios para o 

entendimento e melhor aproveitamento de outras disciplinas das áreas biológicas e de saúde. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

• Desenvolver no aluno o rigor e a precisão no uso da linguagem empregada na Química, 

respeitando as regras, convenções e notações. 

• Despertar no aluno o raciocínio químico para que ele possa relacionar os conhecimentos 

adquiridos em sua área de atuação profissional. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ao término do curso, o aluno deverá ser capaz de:  

•Utilizar a tabela periódica 

•Identificar as ligações químicas que ocorrem entre os átomos e moléculas 

•Correlacionar as ligações químicas com as propriedades das substâncias 

•Representar fórmulas químicas 

•Identificar os tipos de substâncias inorgânicas, suas propriedades e reações 

•Compreender os conceitos de mol, massa atômica, massa molecular. 

•Compreender as principais características e montar estruturas orgânicas. 

•Identificar os grupos funcionais presentes em moléculas orgânicas 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Átomo, íon e elemento químico: Definição de átomo, partículas subatômicas e modelo atômico 

atual. Definição de íon: cátions e ânions e sua relação com o número de elétrons recebidos 

ou cedidos pelo elemento químico. Elemento Químico (número atômico e número de massa). 

Distribuição Eletrônica e Valência: Definição de nível energético, subníveis energéticos (s, p, 

d,f) e de orbitais eletrônicos. Distribuição eletrônica segundo o Diagrama de Linus Pauling e 

determinação do nível de valência e elétrons de valência de um elemento. 

Estrutura da Tabela Periódica: visão geral da Tabela Periódica, famílias e períodos. 

Classificação dos elementos químicos: Elementos Representativos, de Transição, de 

Transição Interna; Metais, ametais e Semimetais. Propriedades periódicas dos elementos: 

Raio atômico, Afinidade eletrônica, Eletronegatividade, Reatividade Química e 

Eletropositividade. 

Manipulação de vidrarias e equipamentos laboratoriais: Apresentação das Regras de 

Segurança em Laboratório Químico e Boas Práticas na Manipulação de Reagentes Químicos. 

Apresentação das Principais Vidrarias de Uso Laboratorial. Uso correto de pipetas, buretas e 

vidrarias comuns de laboratório. 

Ligações Químicas e Formação das Substâncias Químicas: Estrutura de Lewis e Regra do 

Octeto. Tipos de ligações químicas: metálica, iônica, covalente e covalente coordenado. 
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Definição de substância química e sua classificação (simples e composta). Diferença entre 

molécula e composto iônico. Definição de mol e massa molecular de substâncias químicas. 

Geometria e Polaridade em Moléculas: Geometria Molecular: linear, angular, trigonal planar, 

trigonal piramidal e tetraédrica. Eletronegatividade e Polaridade das Ligações Covalentes. 

Polaridade e Apolaridade em Moléculas. 

Forças de Interação e Solubilidade em Moléculas / Extração de Substâncias: Forças de 

interação em moléculas (Ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e força de van der Waals). 

Conceito de Solubilidade e Regra de Semelhança. Extração de substâncias. 

Ácidos: definição, classificação (hidrácido e oxiácido); ionização de ácidos em água; 

nomenclatura; Grau de ionização; força iônica dos ácidos e sua relação com pH; ácidos 

polipróticos. 

Bases: definição, dissociação de bases, nomenclatura das bases, força iônica das bases e 

sua relação com pH. Conceito de Reação Química e Equação Química. Reação de 

Neutralização. Formas de identificação de pH de uma solução. Diferenciação de ácidos e 

bases, pHmetro. 

Sais: definição; classificação dos sais; nomenclatura; sais hidratados e anidros. Óxidos: 

definição, classificação (óxido metálico e não-metálico), nomenclatura, peróxidos e 

superóxidos. 

NOX e Reações de Oxirredução: Cálculo de NOX. Reação de Oxirredução: conceito, definição 

de oxidação e redução, definição de agente oxidante e agente redutor. Classificação das 

reações químicas (neutralização, oxirredução, precipitação, etc.). 

Características dos Compostos Orgânicos: Características do átomo de carbono. 

Classificação do carbono em uma cadeia (primário, secundário, terciário e quaternário). 

Classificação da Cadeia Carbônica: Cadeia Aberta (Acíclica) e Fechada (Cíclica), normal e 

ramificada, saturada e insaturada, homogênea e heterogênea e composto aromático. 

Principais grupos funcionais em compostos orgânicos (hidrocarboneto, álcool, éter, éster, 

amina, amida, haleto, cetona, aldeído e ácido carboxílico). 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas expositivas e práticas com recursos áudio visuais sobre os temas abordados e 

estudos dirigidos para a fixação do conteúdo. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2018.  

BETTELHEIM, Frederick. Introdução à química geral. São Paulo: Cengage, 2016.  

BROWN, Theodore L. Química: a ciência central. São Paulo: Pearson, 2017.  
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CHRISTOFF, P. Química Geral. Curitiba: InterSaberes, 2015.  

 

COMPLEMENTAR 

 

BETTELHEIM, Frederick A. Introdução à química geral, orgânica e bioquímica. São 

Paulo: Cengage Learning Editores, 2016.  

CHANG, Raymond. Química geral: conceitos essenciais. Porto Alegre: AMGH, 2011.  

KOTZ, J.C.; TREICHEL, P. M.; WEAVER, G.C. Química Geral e Reações Químicas. 

Vol. 1. São Paulo. Cengage Learning, 2016.  

KOTZ, J.C.; TREICHEL, P. M.; WEAVER, G.C. Química Geral e Reações Químicas. 

Vol. 2. São Paulo. Cengage Learning, 2016.  

LENZI, Ervin; BORTOTTI, Luzia. Química geral experimental. São Paulo: Freitas 

Bastos, 2013.  

PICOLO, Kelly Cristina S. de Almeida. Química geral. São Paulo: Pearson, 2013.  

ROSENBERG, J.L. Química geral. São Paulo: Bookman, 2013.  

 



147 
 

PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 3º Semestre 

DISCIPLINA: Físico-Química 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula 

I – EMENTA 

Estudo dos aspectos físico-químicos em determinadas soluções, coloides ou suspensões. 

Introduzir conceitos físico-químicos para a compreensão de reações químicas e para 

compreensão e distinção das formulações farmacêuticas. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Fornecer relações entre as propriedades e fenômenos físico-químicos que ocorrem nos meios 

biológicos e não biológicos. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Auxiliar na compreensão de fenômenos biológicos ligados à física e química. 

Contribuir para o entendimento e desenvolvimento técnico-científico no campo da pesquisa 

científica. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Velocidade de uma Reação Química. 

- Conceito de mol, número de mols (n) e concentração molar (M). 

- Definição e cálculo de velocidade instantânea e velocidade média para uma reação 

química. 

- Equação de Velocidade de Reação e Constante de Velocidade. 

- Ordem de Reação (Ordem Zero, Primeira Ordem e Segunda Ordem). 

Equilíbrio Químico para Ácidos e Bases Conjugadas. 

- Equilíbrio Químico para Reações Reversíveis. 

- Ácidos e Bases Conjugadas (Teoria Protônica de Bronsted-Lowry e Teoria de Lewis). 

- Constante de Equilíbrio para ácidos e bases (Ka e Kb). 

- Potencial Iônico para ácidos e bases (pKa e pKb) 

 Equilíbrio em Meio Aquoso 

- Equilíbrio Iônico da água e produto iônico da água (Kw). 

- Relação entre equilíbrio, pH e pOH. 

- Efeito Tampão e Equação de Henderson-Hasselbalch. 

0 

Dispersões e Solubilidade dos Fármacos – Parte I 

- Soluções: definição, classificação e propriedades. 

- Definição de solubilidade e constante de solubilidade. 

- Lipossolubilidade e Hidrossolubilidade. 

- Conceito de Partição e Coeficiente de Partição. 

Dispersões e Solubilidade dos Fármacos – Parte II 

- Relação entre a constante de solubilidade e a temperatura (Curva de Solubilidade). 
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- Classificação das soluções (saturada, insaturada e supersaturada). 

- Coloides e Suspensões: definição, classificação, propriedades e estabilidade. 

Cristais e Amorfos e implicações nas propriedades Físico-Químicas dos Fármacos. 

- Diferença entre sólido cristalino e amorfo e relação com as propriedades físico-químicas 

dos fármacos. 

- Estrutura cristalina básica e polimorfismo de cristais. 

- Influência do polimorfismo sobre a solubilidade e ponto de fusão dos fármacos. 

Preparo de Soluções e Cálculo de Concentração – Parte I 

- Cálculos envolvendo concentração em título (%), PPM e molaridade (mol/L); 

Preparo de Soluções e Cálculo de Concentração – Parte II 

- Definição de equivalente-grama e número de equivalentes para ácidos, bases e sais. 

- Cálculos envolvendo normalidade (equivalente por litro) e miliequivalentes. 

Princípio de Le Chatelier e Deslocamento de Reações em Equilíbrio 

- Constante de equilíbrio (Kc e KP). 

-Princípio de Le Chatelier e Deslocamento do Equilíbrio. 

- Lei da diluição de Ostwald. 

Fatores que afetam a velocidade de uma reação química. 

- Fatores que afetam a velocidade de uma reação química (temperatura, pressão, 

concentração, presença de catalisador e superfície de contato). 

- Relação entre velocidade de reação, ordem de reação e ação e degradação de fármaco. 

 Termoquímica 

- Conceito de entalpia de reação. Diferença entre Reações exotérmicas e endotérmicas. 

- Energia de ativação (Ea). Gráfico de variação de entalpia em reações endotérmicas e 

exotérmicas. 

- Catalisador. Diferença entre catálise homogênea e heterogênea e influência sobre a 

energia de ativação. 

VI – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Através de aulas teóricas, expositivas, podendo ou não ser ilustradas através de data 

show, transparências, vídeos ou projeções. Poderá ter seminários e estudos dirigidos 

VII –AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VIII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ATKINS, Peter; PAULA, Julio de. Físico-Química. Vol. 1. São Paulo: LTC, 2017.  

ATKINS, Peter; PAULA, Julio de. Físico-Química. Vol. 2. São Paulo: LTC, 2017.  

ATKINS, Peter; PAULA, Julio de. Físico-Química: fundamentos. São Paulo: LTC, 2017.  
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FIOROTTO, Nilton Roberto. Físico-Química: propriedades da matéria, composição e 

transformações. São Paulo: Érica, 2014.  

 

COMPLEMENTAR 

 

CHANG, Raymond. Físico-química para as ciências químicas e biológicas. Porto 

Alegre: AMGH, 2010. Vol. 1.  
CHANG, Raymond. Físico-química para as ciências químicas e biológicas. Porto 

Alegre: AMGH, 2010. Vol. 2.  

LIMA, Andréia Alves de. Físico-química. São Paulo: Pearson, 2013.  

MOORE, Walter John. Físico-química. Vol. 1. São Paulo: Blücher, 2004.  

MOORE, Walter John. Físico-química. Vol. 2. São Paulo: Blücher, 2004.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 3º Semestre 

DISCIPLINA: Química Orgânica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula 

I – EMENTA 

A disciplina estuda os elementos conceituais e experimentais básicos e as devidas 

representações estruturais da química orgânica. Visa, também, o estabelecimento de relações 

entre as ideias da química orgânica com aspectos de atividade farmacológica, metabolismo e 

bioquímica, fundamentais para a formação do farmacêutico. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

- Identificar os principais grupos orgânicos (funções orgânicas) e suas propriedades, assim 

como, tomar conhecimento de conceitos fundamentais da disciplina. 

- Conhecimento dos tipos de reações básicas dos diferentes grupos funcionais orgânicos. 

- Correlacionar aspectos estruturais com reatividade e propriedades farmacêuticas, 

metabólicas e bioquímicas. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Proporcionar que o aluno esteja apto a identificar os principais grupos químicos, suas 

propriedades e suas reações e que tenham capacidade de reconhecimento destes grupos 

em sistemas farmacêuticos (fármacos e medicamentos), farmacológicos e bioquímicos, e 

também, que o aluno esteja capacitado a identificar aspectos da estrutura química com 

reatividade e atividade farmacêutica (fármacos) e bioquímica. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Hibridações e Ligações do Carbono. 

2. Nomenclatura de Cadeias Carbônicas. 

3. Funções Orgânicas. 

4. Estereoquímica. 

5. Principais Reações Orgânicas. Mecanismos das reações orgânicas e correlação 

com biotransformações. 

6. Reconhecimento de grupos funcionais em fármacos. 

7. Fármacos: Principais estruturas e grupos funcionais 

8. Reações de Interconversão de grupos funcionais presentes em fármacos: haletos 

de alquila; álcoois; éteres; aldeídos; cetonas; ácidos; ésteres, amidas e aminas. 

9. Reações de esterificação e amidificação; mecanismos de reação para formação de 

ésteres, amidas, lactonas e lactamas. 

10. Compostos Heterocíclicos 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Teoria: Aulas Teóricas expositivas. 

Práticas: Aulas de laboratório em grupos e discussão dos processos experimentais. 
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VI– AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

CAREY, Francis A. Química Orgânica. Porto Alegre: AMGH, 2011. Vol. 1.  

CAREY, Francis A. Química Orgânica. Porto Alegre: AMGH, 2011. Vol. 2.  

ENGEL, Randall G.; KRIZ, George S.; LAMPMAN, Gary M.; PAVIA, Donald L. Química 

orgânica experimental: técnicas de escala pequena. São Paulo: Cengage, 2016.  

KLEIN, D. Química orgânica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan: 2016. Vol. 1.  

KLEIN, D. Química orgânica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan: 2016. Vol. 2.  

SANTOS, Jacyelle Cardoso Marinho dos. Química orgânica experimental. Curitiba: 

InterSaberes, 2022.  

SOLOMONS, T. W. Graham. Química Orgânica. São Paulo: LTC, 2021. Vol. 1.  

SOLOMONS, T. W. Graham. Química Orgânica. São Paulo: LTC, 2021. Vol. 2.  

 

COMPLEMENTAR 

FERREIRA, Maira; MORAIS, Lavínia; NICHELE, Zarichta; PINO, José Del. Química 

orgânica. Porto Alegre: Artmed, 2011.  

GARCIA, Cleverson Fernando; LUCAS, Esther Maria Ferreira; BINATTI, Ildefonso. 

Química Orgânica. Porto Alegre: Bookman, 2015.  

LENZI, Ervin; BORTOTTI, Luzia. Química geral experimental. São Paulo: Freitas 

Bastos, 2013.  
MCMURRY, John. Química Orgânica. São Paulo: Cengage Learning Editores, 2016. Vol. 

1.  

MCMURRY, John. Química Orgânica. São Paulo: Cengage Learning Editores, 2016. Vol. 

2.  
PAVANELLI, Luciana da Conceição. Química orgânica: funções e isomeria. São Paulo: 

Iatria, 2019.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 3º Semestre 

DISCIPLINA: Bioquímica Estrutural 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula/semanal 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula/mensal 

I – EMENTA 

A disciplina fornecerá subsídios para o reconhecimento e compreensão da função, estrutura 

e composição das substâncias biológicas. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

A disciplina visa fornecer conhecimentos físico-químicos das biomoléculas, suas estruturas 

químicas e a suas aplicações nas necessidades metabólicas. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Levar ao aluno conhecimentos básicos relativos à função das biomoléculas e suas estruturas, 

fundamentais para reconhecimento das biomoléculas com funções biológicas para os seres 

humanos. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Água: pH 

Moléculas hidrofóbicas e hidrofílicas 

Tampões (conceito e tampões biológicos) 

Tamponamento do sangue: acidose e alcalose metabólica e respiratória 

Visão Geral do metabolismo de biomoléculas 

Noções básicas sobre o metabolismo 

Organização molecular dos seres vivos: carboidratos, lipídeos, proteínas, vitaminas, sais 

minerais, ácidos nucléicos, porfirinas 

Visão geral de metabolismo (mapa metabólico): anabolismo e catabolismo das 

biomoléculas e suas inter-relações 

Proteínas 

Função 

Classificação dos aminoácidos 

Estrutura química dos aminoácidos 

Propriedades ácido-básicas dos aminoácidos (curva de titulação) 

Estudo de aminoácidos com funções especiais: triptofano, fenilalanina, histidina, glicina, 

metionina, ácido glutâmico 

Estrutura de proteínas – desnaturação proteica 

Estrutura das proteínas (primária, secundária:  hélice e folha , terciária, quaternária). 

Noções de modelagem de proteínas e cistalografia e espectrometria de massa 

Desnaturação proteica 

Importância de alguns peptídeos: por exemplo aspartame 

Importância do dobramento correto das proteínas: exemplo Príon 

Estudo de proteínas 
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Proteínas globulares, metaloproteinas (hemoglobina, mioglobina, metaloproteinases). 

Efeito Bohr 

Proteínas fibrosas (seda, fibroína, queratina, colágeno e elastina) 

Separação de proteínas: por carga, por tamanho, por solubilidade 

Função 

Nomenclatura enzimática 

Cofatores e coenzimas 

Isoenzimas 

Enzimologia clínica: estudo do aumento de enzimas-diagnóstico e relação com patologias 

(AST, ALT, fosfatase alcalina, fosfatase ácida, -GT, LD, CKMM, CKMB, CKBB, amilase, 

lipase, aldolase) 

Fatores que interferem na velocidade de reação enzimática 

Cinética enzimática (perfil de energia de ativação com e sem enzima, fatores que 

influenciam a atividade enzimática: temperatura, pH, concentração de enzima, 

concentração de substrato, equação de Michaelis –Menten, Lineweaver-Burk) 

Regulação da atividade enzimática 

Inibição da atividade enzimática (irreversíveis e reversíveis: competitivos e não 

competitivos) usando as curvas acima descritas. 

Relação entre inibidores enzimáticos e alguns medicamentos 

Modificação covalente e alostérica 

Retroalimentação positiva e negativa (“feedback”) 

Carboidratos 

Função 

Classificação – nomenclatura. 

Poder redutor 

Derivados de carboidratos 

Ligação glicosídica e polimerização 

Estrutura química dos carboidratos 

Isomeria dos carboidratos 

Estudo das estruturas dos principais carboidratos e funções mais importantes 

Glicoproteínase glicosaminoglicanos 

Função 

Estrutura 

Lipídeos 

Função 

Nomenclatura dos ácidos graxos e triglicerídeos 

Classificação 

Principais reações (hidrogenação, índice de iodo e saponificação) 

Estrutura dos ácidos graxos e dos triacilgliceróis 

Propriedades dos ácidos graxos 

Ácidos graxos essenciais 

Estudo da síntese de eicosanóides a partir de fosfolipídeos de membrana (postaglandinas, 

prostaciclinas, tromboxanos e leucotrienos) 

Colesterol 

Função 

Estrutura 

Relação com arteriosclerose (aterogenese) 

Ácidos nucléicos 
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Função 

Classificação 

Estrutura dos nucleotídeos e nucleotídeos 

Estrutura primária e secundária do DNA e RNA 

Desnaturação do DNA 

Relação do DNA com a estrutura da proteína 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas expositivas com recursos áudio visuais sobre os temas abordados, estudos dirigidos 

para a fixação do conteúdo e discussão em aulas práticas sobre o conteúdo ministrado em 

aula teórica. 

VI– AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BETTELHEIM, Frederick A; BROWN, WILLIAM H., CAMPBELL, Mary K, FARRELL, Shawn 

O. Introdução à bioquímica. São Paulo: Cengage, 2017.  

RODWELL, Victor W.; BOTHAM, Kathleen M.; KENNELLY, Peter J.; BENDER, David A.; 

WEIL, Anthony. Bioquímica ilustrada de Harper. Porto Alegre: AMGH, 2021.  

VOET, Donald. Bioquímica. Porto Alegre: ArtMed, 2013.  

 

COMPLEMENTAR 

 

BETTELHEIM, Frederick A. Introdução à química geral, orgânica e bioquímica. São 

Paulo: Cengage Learning Editores, 2016.  

BROWN, Terence A. Bioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.  

CAMPBELL, Mary K.; FARRELL, Shawn O. Bioquímica. São Paulo: Cengage, 2016.  

CONN, Eric E.; STUMPF, P.K. Introdução à bioquímica. São Paulo: Edgar Blücher, 

2001.  
MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica básica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2015.  

SANCHES, José A. Garcia; NARDY, Mariane B. Compri; STELLA, Mercia Breda. Bases 

da bioquímica e tópicos de biofísica: um marco inicial. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2021. (Minha Biblioteca)  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 3º Semestre 

DISCIPLINA: Fisiologia Aplicada 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula/semanal 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula 

I – EMENTA 

 Estudo da fisiologia do sistema nervoso e sua inter-relação com outros sistemas na 

regulação geral do organismo humano. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 Estudar as funções do sistema nervoso (central e periférico) e sistema endócrino e 

suas ligações com demais sistemas orgânicos. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar o estudante a entender as funções neuronais, vias nervosas, circuitos 

sensoriais e motores, assim como os mecanismos de ação dos hormônios e a integração com 

os demais sistemas do organismo. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Sistema Nervoso: Revisão e classificação anatômica: sistema nervoso central e sistema 

nervoso periférico; Classificação fisiológica: sistema nervoso somático e visceral: órgãos e 

estruturas de constituição, funções; Organização do sistema nervoso: Neurônios e células da 

glia; 

Fibras nervosas (mielínicas e amielínicas): tipos de fibras nervosas segundo o calibre, 

velocidade de condução do impulso nervoso. 

Sinapses: conceito, tipos (elétrica, química), funcionamento das sinapses; 

neurotransmissores (excitatórios, inibitórios; ligação a receptores, potenciais pós-sinápticos, 

fim da neurotransmissão); Receptores: classificação (funções e características) 

Propriocepção; Funções da medula espinhal; Meninges: suas camadas, espaços meníngeos 

e líquor. 

Funções do tronco encefálico e Funções do Aparelhos Vestibular 

Funções Cerebelares e Funções corticais 

Sistema nervoso autônomo: organização, receptores, neurotransmissores, funções 

Simpático e Parassimpático 

Centro regulador hipotalâmico (inter-relação do sistema nervoso com sistema endócrino) 

Vista da prova NP1. Sistema Endócrino: Definição de hormônios (natureza: lipossolúveis e 

hidrossolúveis) e suas funções principais. 

Mecanismo de ação hormonal: Receptores específicos, transporte pelo sangue e efeito 

endócrino. 



156 
 

Sistema Endócrino: Eixo hipotálamo-hipófise-glândula. Controle de feedback negativo e 

feedback positivo; 

Glândulas e seus hormônios 

Adenohipófise e Neurohipófise; 

GH (hormônio do crescimento): funções e fisiopatologias: gigantismo, nanismo, acromegalia, 

diminuição de GH na fase adulta 

Tireóide: biossíntese e secreção dos hormônios tiroideanos, transporte e funções de T3 e T4, 

fisiopatologias com quadro clínico (hipertireoidismo, hipotireoidismo, cretinismo); 

Paratireóides: papel do PTH 

Pâncreas: papel da insulina e glucagon no metabolismo (citar diabetes mellitus) 

Adrenais (suprarrenais): função de seus hormônios 

Gônadas masculinas (Funções da testosterona) 

Gônadas femininas (ciclo ovariano, ciclo menstrual, funções do estrógeno e da progesterona. 

Menopausa e anticoncepção). 

 

1a aula Sistema Nervoso: Revisão e classificação anatômica: sistema nervoso central 

e sistema nervoso periférico; Classificação fisiológica: sistema nervoso 

somático e visceral: órgãos e estruturas de constituição, funções; Organização 

do sistema nervoso: Neurônios e células da glia; 

Fibras nervosas (mielínicas e amielínicas): tipos de fibras nervosas segundo o 

calibre, velocidade de condução do impulso nervoso. 

2a aula Sinapses: conceito, tipos (elétrica, química), funcionamento das sinapses; 

neurotransmissores (excitatórios, inibitórios; ligação a receptores, potenciais 

pós-sinápticos, fim da neurotransmissão); Receptores: classificação (funções e 

características) 

3a aula Propriocepção; Funções da medula espinhal; Meninges: suas camadas, 

espaços meníngeos e líquor. 

4a aula Funções do tronco encefálico e Funções do Aparelhos Vestibular 

 

5a aula Funções Cerebelares e Funções corticais 

 

6a aula Sistema nervoso autônomo: organização, receptores, neurotransmissores, 

funções 

Simpático e Parassimpático 

 

7a aula Centro regulador hipotalâmico (inter-relação do sistema nervoso com sistema 

endócrino) 

8a aula Avaliação NP1 

9a aula Vista da prova NP1. Sistema Endócrino: Definição de hormônios (natureza: 

lipossolúveis e hidrossolúveis) e suas funções principais. 

Mecanismo de ação hormonal: Receptores específicos, transporte pelo sangue 

e efeito endócrino. 

 

10a aula Sistema Endócrino: Eixo hipotálamo-hipófise-glândula. Controle de feedback 

negativo e feedback positivo; 

Glândulas e seus hormônios 

11a aula Adenohipófise e Neurohipófise; 



157 
 

GH (hormônio do crescimento): funções e fisiopatologias: gigantismo, nanismo, 

acromegalia, diminuição de GH na fase adulta 

12a aula Tireoide: biossíntese e secreção dos hormônios tiroidianos, transporte e 

funções de T3 e T4, fisiopatologias com quadro clínico (hipertireoidismo, 

hipotireoidismo, cretinismo); 

Paratireoides: papel do PTH 

13a aula Pâncreas: papel da insulina e glucagon no metabolismo (citar diabetes mellitus) 

14a aula Adrenais (suprarrenais): função de seus hormônios 

Gônadas masculinas (Funções da testosterona) 

15a aula Gônadas femininas (ciclo ovariano, ciclo menstrual, funções do estrógeno e da 

progesterona. Menopausa e anticoncepção). 

16a aula Avaliação NP2 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas expositivas e discussões através de questionários. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.  

BARRETT, Kim E.; BARMAN, Susan M.; BOITANO, Scott; BROOKS, Heddwen L. Fisiologia 

Médica de Ganong. Porto Alegre: AMGH, 2014.  

KRUSZIELSKI, Leandro. Fundamentos de neurofisiologia. São Paulo: Contentus, 2020.  

PEREIRA, Letícia Meier. Ensino de fisiologia do sistema endócrino e fisiologia do 

sistema nervoso. Curitiba: Contentus, 2021.  
RADANOVIC, Márcia. Neurofisiologia básica para profissionais da área de saúde. São 

Paulo: Atheneu, 2016.  
SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. Porto 

Alegre: Artmed, 2017.  

COMPLEMENTAR 

 

CURI, Rui; PROCOPIO, Joaquim. Fisiologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2017.  

KREBS, Claudia. Neurociências ilustrada. Porto Alegre: ArtMed, 2015.  

MARIEB, Elaine N. Anatomia e Fisiologia. Porto Alegre: ArtMed, 2009.  
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PINTO, Luiz Carlos. Neurofisiologia clínica: princípios básicos e aplicações. São Paulo: 

Atheneu, 2010.  
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. Rio de 

Janeiro: Gen, 2016.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 3º Semestre 

DISCIPLINA: Fisiopatologia 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula 

I – EMENTA 

A disciplina fornecerá subsídios para entendimento dos principais processos 

fisiológicos e patológicos e analisando-se a etiologia, morfologia macro e microscópica. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

A disciplina visa fornecer conhecimentos a respeito do funcionamento dos diferentes 

órgãos e suas principais disfunções patológicas, desenvolvendo conhecimentos sobre os 

mecanismos básicos de diferentes patologias e possíveis métodos de prevenção. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconhecer, analisar e interpretar a evolução de diferentes patologias de modo a 

entender o procedimento terapêutico. 

Correlacionar os conhecimentos da disciplina de Patologia com outras disciplinas e suas 

implicações na área farmacológica e laboratorial. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1.Introdução à Fisiologia e Patologia Humana 

1.1- Organização funcional do corpo humano 

 1.2- Controle do meio interno e homeostase 

 1.3- Transporte de substâncias através da membrana celular 

1.4- Histórico à Patologia: compartimentos celulares. Autópsia, necropsia e biopsia 

2. Introdução à morte celular 

2.1- Etiologia e tipos de necrose 

2.2- Etiologia da apoptose. Diferenças entre necrose e apoptose 

2.3- Introdução a sinalização celular. Anoikis 

3. Transtornos do crescimento e da diferenciação celulares 

 3.1- Classificação das células quanto a capacidade de multiplicação 

3.2- Estudo das alterações do crescimento e diferenciação 

4. Patogênese da inflamação aguda. 

4.1- Estudo das mudanças morfológicas: sinais cardinais da inflamação aguda. 

Classificação das inflamações 

4.2- Diferença entre exsudato e transudato 

4.3- Etapas da inflamação aguda. 

4.4- Mediadores químicos celulares e plasmáticos 

4.5- Emigração dos leucócitos e fagocitose 

5. Patogênese da inflamação crônica. 

5.1- Estudo das mudanças morfológicas: células envolvidas neste processo 

5.2- Fibrose e granulomas 
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6. Sistema cardiovascular 

6.1- Circulação do sangue (circulação pulmonar e sistêmica) 

6.2- Coração: Ciclo cardíaco; débito cardíaco; frequência cardíaca, valvas. Princípios 

do ECG 

6.3- Fisiopatologia do sistema cardiovascular. Controle de pressão arterial. 

6.4- Composição do sangue (porção líquida e celular) 

6.5- Funções dos eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Hemostasia 

6.6- Distúrbios Circulatórios. Dislipidemia. Distúrbios do sistema venoso e o sistema 

linfático. Vasculites. Hipertensão essencial e secundária. Hipertrofias cardíacas e 

Insuficiência cardíaca. Efeitos morfológicos e fisiopatológicos do edema, hiperemia, 

choque hipovolêmico, cardiotônico e séptico. 

7. Genética 

7.1- Folhetos embrionários e seus destinos. 

7.2- Classificação dos distúrbios genéticos: monogênicos e multifatoriais. 

7.3- Teratogenicidade 

8. Neoplasia 

8.1- Conceitos, características gerais; classificação e nomenclatura. 

8.2- Etiopatogenia e carciogênese 

8.3- Estudo de algumas neoplasias: pele, fígado, colón, mama, pulmão. Principais 

marcadores tumorais 

9. Sistema digestório 

9.1- Processos da mastigação, deglutição, digestão, processos da absorção e 

defecação e glândulas anexas: fígado e pâncreas. 

9.2- Refluxo esôfago gástrico; patologia do estômago e duodeno; hemorragia 

digestiva; patologias intestinais; hepatites virais; insuficiência hepática, icterícia; 

hipertensão portal; colecistopatias; pancreatopatias. 

10. Sistema renal 

10.1- Filtração glomerular, absorção, excreção e formação da urina. 

10.2- Fisiopatologia renal (insuficiência aguda e crônica), glomerulonefrites, 

síndrome nefrótica, infecção urinária. 

11. Sistema Nervoso – Neurofisiologia 

 11.1- Organização do sistema nervoso 

 11.2- Sinapses química e elétrica 

11.3- Aspectos gerais e funcionais dos neurônios e das células da glia, sinapse 

química e elétrica. 

  11.4- Doenças Vasculares, Infecções, doenças degenerativas 

12. Sistema respiratório 

12.1- Vias aéreas, mecânica ventilatória, volumes e capacidades e controle 

nervoso da respiração. 

12.2- Fisiopatologia: insuficiência respiratória aguda e crônica, derrame pleural; 

atelectasias; enfisema; bronquite; pneumonia; pneumotórax. 

 

Módulos Descrição das Atividades 

1 

Aula Teórica – Introdução: Controle do meio interno, homeostase, 

morfostase e transporte de substâncias através da membrana celular. 

Introdução à Patologia: histórico e conceitos gerais. 

Estudo dos compartimentos celulares. 
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Etiologia e Patogenia. 

Autópsia, necropsia e biopsia 

2 

Aula Teórica – Necrose e Apoptose. 

Causas e tipos de necrose. 

Sinalização celular: Anoikis. 

3 

Aula Teórica – Reparação dos tecidos. 

Distúrbios do crescimento das células e dos tecidos. Agenesia, aplasia e 

hipoplasia; hiperplasia; hipertrofia; atrofia; metaplasia; displasia; anaplasia. 

Células lábeis, estáveis e permanentes; regeneração e cicatrização 

4 

Aula Teórica – Patogênese da inflamação aguda. 

Estudo das mudanças morfológicas 

5 

Aula Teórica – Patogênese da inflamação crônica. 

Estudo das mudanças morfológicas 

6 

Aula Teórica – Sistema cardiovascular – circulação pulmonar e sistêmica, 

ciclo cardíaco, débito cardíaco, frequência cardíaca, controle de pressão 

arterial. Princípios do ECG. 

Distúrbios Circulatórios 

Fisiopatologia do sistema cardiovascular. 

Dislipidemia. 

Distúrbios do sistema venoso e o sistema linfático. Vasculites. 

Hipertensão essencial e secundária. 

Hipertrofias cardíacas e Insuficiência cardíaca  

7 

Aula Teórica – Sistema Sanguíneo – Composição do sangue (porção líquida 

e celular). Funções dos eritrócitos, leucócitos e plaquetas e hemostasia 

Fluidos e Hemodinâmica 

Efeitos morfológicos e fisiopatológicos do edema, hiperemia, choque 

hipovolêmico, cardiotônico e séptico. 

8 

Aula Teórica – Genética: Folhetos embrionários e seus destinos. 

Classificação dos distúrbios genéticos: monogênicos, multifatoriais. 

NP1 

9 

Aula Teórica – Vista de prova. 

Neoplasia: conceitos, características gerais; classificação e nomenclatura. 

Etiopatogenia e carciogênese 

Principais marcadores tumorais 

10 

Aula Teórica – Estudo de algumas neoplasias:  

Pele, fígado, colón, mama, pulmão 

11 

Aula Teórica- Sistema digestório – Processos da mastigação, deglutição, 

digestão, processos da absorção e defecação e glândulas anexas: fígado e 

pâncreas. 

Refluxo esôfago gástrico; patologia do estômago e duodeno; hemorragia 

digestiva; patologias intestinais; hepatites virais; insuficiência hepática, 

icterícia; hipertensão portal; colecistopatias; pancreatopatias.  

12 

Aula Teórica- Sistema renal – filtração glomerular, absorção, excreção e 

formação da urina. 

Fisiopatologia renal (insuficiência aguda e crônica), glomerulonefrites, 

síndrome nefrótica, infecção urinária.  
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13 

Aula Teórica- Sistema genital feminino – fisiologia do sistema reprodutor 

feminino: ovulação, menstruação e produção de leite. 

Endometrites, hiperplasias e neoplasias do endométrio e do colo uterino. 

Cistos e tumores do ovário. Displasias e tumores da mama. 

14 

Aula Teórica – Sistema nervoso – Aspectos gerais e funcionais dos 

neurônios e das células da glia, sinapse química e elétrica. 

Doenças Vasculares, Infecções, doenças degenerativas 

15 

Aula Teórica- Sistema respiratório – Vias aéreas, mecânica ventilatória, 

volumes e capacidades e controle nervoso da respiração. 

 Fisiopatologia; insuficiência respiratória aguda e crônica, derrame pleural; 

atelectasias; enfisema; bronquite; pneumonia; pneumotórax. 

NP2 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

O curso será ministrado através de aulas teóricas, sendo as aulas do tipo expositivas, 

ilustradas através de data show, transparências ou projeções. Quando pertinente a exibição 

de vídeos. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII –BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

HAMMER, Gary D.; MCPHEE, Stephen J. Fisiopatologia da doença: uma introdução a 

Medicina Clínica. Porto Alegre: AMGH, 2015.  

NORRIS, Tommie L. Porth Fisiopatologia. Porto Alegre: Gen, 2021.  

SILBERNAGL, Stefan; LANG, Florian. Fisiopatologia: texto e atlas. Porto Alegre: Artmed, 

2016.  

 

COMPLEMENTAR 

ANTCZAK, Susan E. Fisiopatologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  

BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: Patologia Geral. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2021.  

FISIOPATOLOGIA Incrivelmente Fácil. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  

PEREZ, Erika. Fundamentos de Patologia. São Paulo: Érica, 2014.  

REISNER, Howard M. Patologia: uma abordagem por estudos de casos. São Paulo: 

McGraw Hill, 2016.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 3º semestre 

DISCIPLINA: Homem e Sociedade 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula 

I – EMENTA 

Esta disciplina trata do conceito antropológico de cultura. Parte das explicações sobre a 

origem humana, considerando a base biológica e cultural de nossa espécie e enfatiza a 

complexidade do conceito antropológico de cultura como seu uso pelo senso comum em 

comparação com o científico; demonstra a importância da diversidade cultural e como lidar 

com as relações étnicas raciais, inclusão social e fronteiras nacionais. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Saber que a antropologia é uma ciência que se caracteriza por considerar o ser humano em 

sua diversidade. O contato com a disciplina pode criar oportunidades para que os discentes 

se constituam como indivíduos críticos e ativos na constituição de uma sociedade ética e 

democrática. Para isso são propostos os objetivos abaixo:  

• Instrumentalizar o corpo discente para analisar e interpretar a realidade social como 

processo de contato com as diferenças. 

• Possibilitar uma compreensão crítica do ser humano em sua relação com a herança 

cultural e as constantes transformações da sociedade. 

• Oferecer aos alunos espaço para a discussão de temáticas que permitam a 

compreensão das manifestações culturais que ocorrem na sociedade contemporânea 

seja de ordem da construção de identidades, da concepção de corpo, da cultura 

organizacional, da construção de valores e direitos, dos fenômenos e conteúdos da 

comunicação, e assim por diante. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desenvolver o senso crítico e analítico dos futuros profissionais para identificarem os aspectos 

significativos das ações individuais e coletivas. 

- Permitir aos alunos uma reflexão sobre o significado da cultura e suas implicações na 

construção e transformações das relações sociais. 

- Capacitar o aluno enquanto cidadão construtor e transformador da realidade social e das 

relações interpessoais no trabalho, na família e na vida pessoal. 

- Capacitar o aluno na promoção de estratégias e movimentos culturais de combate aos 

preconceitos étnico-raciais e de construção da identidade cultural. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. O HOMEM 

1.1 -Principais visões sobre a origem humana: o evolucionismo e o debate das determinações 

biológicas versus processo cultural. 

1.2 – O conceito de cultura através da história. 

2. A CULTURA 
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2.1 – A Antropologia e o estudo da cultura – senso comum e ciência; a diversidade cultural e 

as culturas nacionais. 

2.2 – As principais características da cultura como visão de mundo: herança cultural e formas 

de compreender o mundo, a participação dos indivíduos na cultura. 

3. A SOCIEDADE 

3.1- As relações étnico-raciais – preconceito, exclusão e questões da convivência com a 

diversidade. Etnocentrismo e Relativismo Cultural. 

3.2 – Identidade cultural na atualidade e multiculturalismo. 

PLANOS DE AULA DA DISCIPLINA HOMEM E SOCIEDADE-ANO 2017 

 

MÓDULOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

1 AULA TEÓRICA 

 Apresentação da disciplina, conteúdo programático, metodologia de 

avaliação e cronograma. 

O homem 

2 AULA TEÓRICA 

 Principais visões sobre a origem humana 

3 AULA TEÓRICA 

 Principais visões sobre a origem humana (continuação) 

4 AULA TEÓRICA 

 Debate das determinações biológicas versus processo cultural 

5 AULA TEÓRICA 

 O conceito de cultura através da história 

6 AULA TEÓRICA 

 O conceito de cultura através da história(continuação) 

7 AULA TEÓRICA 

 Revisão para a prova NP1 

 AVALIAÇÃO (NP1) 

  

8 AULA TEÓRICA 

 Correção e discussão da NP1 

A antropologia e o estudo da cultura- senso comum e ciência 

9 AULA TEÓRICA 

 A diversidade cultural e as culturas nacionais 

10 AULA TEÓRICA 

 As principais características de cultura como visão de mundo  

11 AULA TEÓRICA 

 Herança cultural e formas de compreender o mundo 

12 AULA TEÓRICA 

 A participação dos indivíduos na cultura 

13 AULA TEÓRICA 

 As relações étnico-raciais-preconceito, exclusão e questões da convivência 

com a diversidade. 

14 AULA TEÓRICA 

 Etnocentrismo e Relativismo cultural 

15 AULA TEÓRICA 
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 Identidade cultural na atualidade e multiculturalismo 

 AVALIAÇÃO (NP2) 

 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

O curso será desenvolvido por meio de:  

 Leitura e análise de textos. 

 Realização online de exercícios teóricos e práticos. 

VI – AVALIAÇÃO 

 Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto. 

 A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da IES. (As avaliações 

e o critério de aprovação seguem o determinado pela instituição, que por sua vez estão 

divulgados no manual do aluno). 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

GEERTZ, Cifford. A interpretação das culturas. São Paulo: LTC, 2013.  

GOMES, Mércio Pereira. Antropologia. São Paulo: Contexto, 2012.  

MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura Afro-Brasileira. São Paulo: Contexto, 

2010.  
PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & história cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 

2014.  

PHILLIP, Conrad. Um espelho para a humanidade: uma introdução à antropologia 

cultural. Porto Alegre: Mc Graw Hill, 2013.  

COMPLEMENTAR 

 

CORRÊA, Rosa Lydia Teixeira. Cultura e diversidade. Curitiba: IBPEX, 2012.  

MARTINS, Estevão C. de Rezende. Cultura e poder. São Paulo: Saraiva, 2007.  

MARTINS, J. S. A sociabilidade do homem simples. São Paulo: Contexto, 2008.  

MICHALISZYN, Mario Sergio. Relações étnico-raciais para o ensino da identidade e 

da diversidade cultural brasileira. Curitiba: InterSaberes, 2014.  

PINSKY, Jaime. As primeiras civilizações. São Paulo: Contexto, 2011.  

REALE, Miguel. Paradigmas da cultura contemporânea. São Paulo: Saraiva, 2010.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 3º Semestre 

DISCIPLINA: Introdução à Farmacologia 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula/semanal 

I – EMENTA 

A Farmacologia propõe noções dos fatores modificadores da cinética e da dinâmica dos 

medicamentos de uso clínico, e oferecerá aos alunos noções sobre os principais grupos de 

medicamentos prescritos nas diferentes especialidades clínicas. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

A disciplina deverá proporcionar: 1) conhecimentos fundamentais gerais de Farmacologia, 

capacitando o estudante ao atendimento do paciente que faz uso de medicamento(s); 2) e 

sua relação de benefício no tratamento das diferentes patologias, e noções dos diferentes 

grupos farmacológicos usados na terapêutica medicamentosa. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O aluno, ao final do curso, deverá estar apto a discorrer sobre a farmacocinética, mecanismos 

de ação, usos terapêuticos, efeitos colaterais e toxicidade, interações medicamentosas além 

de alertar quanto ao mau uso ou abuso de medicamentos. Assim, o aluno deverá ter 

condições de orientar, de maneira consciente e correta a utilização dos medicamentos, 

dialogando com a comunidade e outros profissionais da área da saúde. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Descrição das Atividades 

Apresentação do conteúdo programático, discussão sobre a importância da disciplina na 

formação do farmacêutico, apresentação das formas de avaliação, provas e exercícios, 

apresentação da bibliografia básica. Introdução à farmacologia: histórico, referências 

importantes, definições. 

Conceitos da divisão da farmacologia. 

Formas farmacêuticas, absorção e vias de administração de fármacos, conceito; vantagens e 

desvantagens. 

Mecanismo de Ação dos fármacos (agonismo e antagonismo). 

Alvos para ação dos fármacos (enzimas, canais, receptores e moléculas transportadoras). 

Definir índice terapêutico, reações adversas, tolerância, alergia e idiossincrasia, interações 

medicamento-medicamento, medicamento-alimento/bebida. 

Transportes membranares: conceito e fatores que modificam. 

Biotransformação de fármacos: conceito e fatores que modificam. Metabolismo e Excreção 

de fármacos: conceito e fatores que modificam. 

Distribuição de fármacos: conceito e fatores que modificam. 

Biodisponibilidade, bioequivalência, Meia-vida das drogas. 
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Fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo (SNA): Fármacos colinérgicos de ação 

direta e indireta, anticolinérgicos, farmacologia da junção neuromuscular. 

Fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo (SNA): Fármacos adrenérgicos e 

antiadrenérgicos. 

Analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios não esteroides (AINES) – inespecíficos e 

inibidores seletivos de COX2 – mecanismos de ação, principais utilizações terapêuticas, 

principais efeitos adversos, síndrome de Reye. 

Anti-inflamatórios esteróides (corticóides) – mecanismos de ação, principais utilizações 

terapêuticas, principais efeitos adversos, síndrome de Cushing. 

Tratamento farmacológico da doença ulcerosa péptica e do refluxo gastresofágico. 

Antieméticos. Tratamento farmacológico de constipação intestinal, diarreia. 

 

Aulas Descrição das Atividades 

1 

Apresentação do conteúdo programático, discussão sobre a importância da disciplina 

na formação do farmacêutico, apresentação das formas de avaliação, provas e 

exercícios, apresentação da bibliografia básica. Introdução à farmacologia: histórico, 

referências importantes, definições. 

Conceitos da divisão da farmacologia. 

2 

Formas farmacêuticas, absorção e vias de administração de fármacos, conceito; 

vantagens e desvantagens. 

Definir índice terapêutico, reações adversas, tolerância, alergia e idiossincrasia, 

interação medicamento-medicamento, medicamento-alimento/bebida) 

3 

Biotransformação de fármacos: conceito e fatores que modificam. 

Metabolismo e Excreção de fármacos: conceito e fatores que modificam. 

4 

Transportes membranares: conceito e fatores que modificam. 

Distribuição de fármacos: conceito e fatores que modificam. 

5 

Mecanismo de Ação dos fármacos (agonismo e antagonismo). 

Alvos para ação dos fármacos (enzimas, canais, receptores e moléculas 

transportadoras). Biodisponibilidade, bioequivalência. Meia-vida das drogas. 

6 

Fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo (SNA): Fármacos colinérgicos 

de ação direta e indireta, anticolinérgicos, farmacologia da junção neuromuscular. 

7 

Fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo (SNA): Fármacos adrenérgicos 

e antiadrenérgicos. 

8 Discussão de casos e exercícios em sala. Revisão para prova 

NP1 

9 Vista de provas e correção 

10 

Fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo (SNA): Fármacos adrenérgicos 

e antiadrenérgicos. 

11 

Analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios não esteroides (AINES) – inespecíficos 

e inibidores seletivos de COX2 – mecanismos de ação, principais utilizações 

terapêuticas, principais efeitos adversos, síndrome de Reye. 

12 

Analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios não esteroides (AINES) – inespecíficos 

e inibidores seletivos de COX2 – mecanismos de ação, principais utilizações 

terapêuticas, principais efeitos adversos, síndrome de Reye. 

13 

Tratamento farmacológico da doença ulcerosa péptica e do refluxo gastresofágico. 

Antieméticos. Tratamento farmacológico de constipação intestinal, diarreia, 
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14 

Anti-inflamatórios esteroides (corticoides) – mecanismos de ação, principais 

utilizações terapêuticas, principais efeitos adversos, síndrome de Cushing. 

15 

Anti-inflamatórios esteroides (corticoides) – mecanismos de ação, principais 

utilizações terapêuticas, principais efeitos adversos, síndrome de Cushing. 

NP2 

AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 

EXAME 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

- Aulas Teóricas Expositivas, 

- Discussão de Textos Recomendados. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

FRANCO, André Silva; KRIEGER, José Eduardo. Manual de Farmacologia. Barueri: 

Manole, 2016.  
KATZUNG, Bertram G.; TREVOR, Anthony J. Farmacologia básica e clínica. Porto 

Alegre: AMGH, 2017.  

LÜLLMANN, Heinz. Farmacologia. Porto Alegre: ArtMed, 2017.  

OLIVEIRA JUNIOR, Itamar S. de. Princípios de farmacologia básica. São Paulo: 

Rideel, 2012.  

SILVA, Deborah Galvão Coelho da; OLIVEIRA, Vinícius Bednarczuk de. Fundamentos 

da farmacologia: base dos fármacos aplicados à saúde. Curitiba: InterSaberes, 2021. 

 

COMPLEMENTAR 

 

CORDIOLI, Aristides Volpato; GALLOIS, Carolina Benedetto; ISOLAN, Luciano. 

Psicofármacos. Porto Alegre: ArtMed, 2015.  

FERRACINI, Fábio Teixeira; BORGES FILHO, Wladimir Mendes. Farmácia clínica: 

segurança na prática hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2011.  

GOLAN, David E. Princípios de Farmacologia: a base fisiopatológica da Farmacologia. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  
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MASSUD FILHO, João. Medicina farmacêutica: conceitos e aplicações. Porto Alegre: 

Artmed, 2016.  
SOARES, Vinícius H. P. Farmacologia humana básica. São Caetano do Sul: Difusão, 

2017.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 3º Semestre 

DISCIPLINA: Imunologia 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula/semanal 

I – EMENTA 

Estudo da microbiologia e imunologia aplicadas à saúde das populações. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

A disciplina visa transmitir aos alunos da área de saúde, conhecimentos sobre o sistema 

imunológico e sua relação com diferentes agentes. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aquisição de conceitos básicos dessas áreas a fim de capacitar o aluno a compreender e 

relacionar os conhecimentos específicos em sua área de atuação. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Imunologia: Importância do sistema imune. Resposta imune inata e adquirida. Resposta 

imune humoral e imunidade mediada por células. Complexo Principal de Histocompatibilidade 

e transplantes. Mecanismos imunes contra bactérias, vírus, fungos, helmintos e protozoários, 

diferenças e semelhanças. 

Imunoprofilaxia Ativa e Passiva e imunoterapia. Imunologia dos transplantes e tumores. 

Plano de Ensino 

 

Módulos Descrição das Atividades 

1 Aula Teórica 

  

Apresentação do curso. Plano de Ensino. Avaliação. 

Introdução à imunologia – importância do sistema imune. 

A resposta imune como defesa e manutenção da saúde. 

2 Aula Teórica 

 

Órgãos Linfoides Centrais e Periféricos – medula óssea, timo, linfonodos, 

placas de Peyer, tonsilas.  

3 Aula Teórica 

 

Células do Sistema Imune. 

Leucócitos – morfologia, mecanismo de ação. 

 

Resposta imune inata – barreiras químicas e físicas (fagocitose, sistema 

complemento e inflamação). 

4 Aula Teórica 

 

Inflamação, infecção e resistência – descrever e caracterizar a resposta 

inflamatória. 
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Noção geral de anti-inflamatórios (classificação e mecanismo de ação). 

5  Aula Teórica 

 

Resposta imune adaptativa – principais características e diferenças. 

Imunidade celular (importância da resposta celular, principais funções de 

linfócitos T – CD4 e CD8). Diferenciar e caracterizar os linfócitos B. Citocinas 

(Classificação e função das mais importantes). 

6 Aula Teórica 

  

Antígenos e imunógenos (imunogenicidade, antigenicidade, epítopo, 

antígenos naturais). 

7 Aula Teórica 

  

Imunoglobulinas e Anticorpos (estrutura das Ig – Fc, Fab, sítio combinatório; 

função e propriedades das IgIgG, IgA, IgM, IgD e IgE); curva de anticorpos. 

8 Aula Teórica 

  

Interação Antígeno Anticorpo “in vitro” (características da interação – 

especificidade, reversibilidade, constante de afinidade; avidez, anticorpos de 

baixa e de alta avidez, reação cruzada, reação inespecífica). 

Introdução às técnicas sorológicas: precipitação e aglutinação, testes 

imunoenzimáticos (ELISA e Western blotting). 

NP1 

9 Aula Teórica 

  

Imunoprofilaxia Ativa e Passiva e imunoterapia (respostas gerais do corpo à 

infecção, principais aplicações, obtenção de soros e vacinas, calendário de 

vacinação). 

10 Aula Teórica 

   

11 Aula Teórica 

  

Principal Complexo de Histocompatibilidade (CPH classe I e II, apresentação 

de antígenos).  

12 Aula Teórica 

  Mecanismos Imunológicos para transplantes (relação ao MHC). 

13 Aula Teórica 

  

Mecanismos Imunológicos contra Tumores (descrever os mecanismos de 

imunidade desenvolvidos contra tumores). 

14 Aula Teórica 

  

Reações Hipersensibilidades (conceitos dos tipos I, II, III, IV – exemplos, 

diagnóstico e tratamento). 

15 Aula Teórica 

  

Autoimunidade (conceito, Lúpus e artrite reumatoide). Imunodeficiências 

(celulares, humorais, complemento, fagocíticas, combinada). 

NP2 
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V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

Aulas expositivas, trabalhos orientados, seminários, pesquisas bibliográficas, debates e 

discussões em grupos. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

COICO, Richard; SUNSHINE, Geoffrey. Imunologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2019.  

DELVES, Peter J.; MARTIN, Seamus J.; BURTON, Dennis R.; ROITT, Ivan M. 

Fundamentos de Imunologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.  

GRANATO, Laís Moreira; GALDEANO, Diogo Manzano. Microbiologia, parasitologia e 

imunologia. Curitiba: InterSaberes, 2020.  

 

COMPLEMENTAR 

 

FORTE, Wilma Carvalho Neves. Imunologia: do básico ao aplicado. Porto Alegre: ArtMed, 

2015.  
FREITAS, Elisangela de. Imunologia, Parasitologia e Hematologia Aplicadas à 

Biotecnologia. São Paulo: Érica, 2015.  
FREITAS, Elisangela Oliveira de; GONÇALVES, Thayanne Oliveira de Freitas. 

Imunologia, Parasitologia e Hematologia Aplicadas à Biotecnologia. São Paulo: 

Saraiva, 2015.  
PLAYFAIR, J. H. L.; CHAIN, B. M. Imunologia básica: guia ilustrado de conceitos 

fundamentais. Barueri: Manole, 2013.  

SEHNEM, Nicole Teixeira. Microbiologia e imunologia. São Paulo: Pearson, 2015.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 3º Semestre 

DISCIPLINA: Parasitologia 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula 

I – EMENTA 

A disciplina de Parasitologia aborda os parasitas (protozoários, helmintos e artrópodes) de 

importância em saúde humana no aspecto geral de sua classificação, morfologia e biologia, 

bem como sua interação com o meio ambiente. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

A disciplina tem por objetivo introduzir ao aluno noções básicas de parasitologia, enfocando 

principalmente a classificação, características morfológicas e fisiológicas, e o ciclo de vida 

geral de cada parasita estudado. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Capacitação para identificar os diferentes elementos que compõem a parasitologia, no 

aspecto taxonômico, morfológico e biológico. Fixar as nomenclaturas mais estudadas na 

parasitologia. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução à parasitologia Definições gerais: parasito, tipos de hospedeiro: definitivo, 

intermediário, paratênico e intercalado. Tipos de vetor: Mecânico e Biológico. Exemplos e 

classificação dos parasitos quanto: localização: Endoparasitas e Ectoparasitas. E número de 

hospedeiros: Parasitas monoxênicos e heteroxênicos. 

Morfologia geral dos protozoários. Filo Sarcomastigophora: Aspectos gerais de morfologia do 

filo Sarcomastigophora. 

Trypanosoma: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais sobre os 

sinais clínicos e profilaxia. 

Filo Sarcomastigophora II- 

Leishmania: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais sobre os 

sinais clínicos e profilaxia. 

Trichomonas: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais sobre os 

sinais clínicos e profilaxia. 

Filo Sarcomastigophora II- 

Entamoeba: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais sobre os 

sinais clínicos e profilaxia. 

Aspectos gerais de morfologia do filo apicomplexa. Sarcocystis: classificação taxonômica, 

morfologia, ciclo biológico, noções gerais sobre os sinais clínicos e profilaxia. 

Filo Apicomplexa II. 

Toxoplasma: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais sobre os 

sinais clínicos e profilaxia. 
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Cryptosporidium: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais sobre 

os sinais clínicos e profilaxia. 

Morfologia geral do filo dos nemathelminthes. 

Trichuris: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais sobre os sinais 

clínicos e profilaxia. 

Enterobius: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais sobre os 

sinais clínicos e profilaxia. 

Nemathelminthes II: Ancylostoma: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, 

noções gerais sobre os sinais clínicos e profilaxia. 

Strongyloides: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais sobre os 

sinais clínicos e profilaxia. 

Nemathelminthes III: Ascaris: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções 

gerais sobre os sinais clínicos e profilaxia. 

Anisakis: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais sobre os sinais 

clínicos e profilaxia. 

: Morfologia geral do Filo Platyhelminthes. Morfologia geral da classe Cestoda. 

Cestódeos I: Echinococcus- Cisto hidático: Todo o enfoque deverá ser abordado sobre o cisto 

hidático, pois, este que tem grande importância em seres humanos-classificação taxonômica, 

morfologia, ciclo biológico, noções gerais sobre os sinais clínicos e profilaxia. 

Revisão de provas e notas. 

Aula Teórica Cestódeos II: Taenia: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, 

noções gerais sobre os sinais clínicos, epidemiologia com a cadeia Epidemiológica dos 

segmentos Teníase e Cisticercose e profilaxia. 

Cestódeos III: Diphyllobothrium: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções 

gerais sobre os sinais clínicos e profilaxia. 

Trematódeos I: morfologia geral da classe Trematoda. Fasciolahepatica: classificação 

taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais sobre os sinais clínicos e profilaxia. 

Trematódeos II: Schistosoma: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções 

gerais sobre os sinais clínicos e profilaxia. 

Insetos I: aspectos gerais da morfologia dos insetos. Piolhos: noções gerais da biologia dos 

gêneros: Pediculus spp. ePthirus sp. 

Mosquitos: noções gerais da biologia e controle dos gêneros: Aedes, Anopheles e Culex. 

Insetos II:  

Miíases: noções gerais da biologia e controle dos gêneros: Dermatobia (berne) e Cochliomyia 

(bicheira). 

Barbeiro: noções gerais da biologia e controle dos gêneros: Triatoma e Cimex. 

Aracnídeos: aspectos gerais da morfologia dos aracnídeos. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas teóricas 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 



176 
 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

FERREIRA, Marcelo Urbano. Parasitologia contemporânea. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2021.  
GRANATO, Laís Moreira; GALDEANO, Diogo Manzano. Microbiologia, parasitologia e 

imunologia. Curitiba: InterSaberes, 2020.  
SIQUEIRA-BATISTA, Rodrigo. Parasitologia: fundamentos e prática clínica. Porto Alegre: 

GEN, 2020.  
 

COMPLEMENTAR 

 

ENGROFF, Paula; MÜLLER, Guilherme Cerutti; MANSOUR, Eva; DIAS. Sílvia Regina 

Costa; ZAVALHA, Lisiane Silveira. Parasitologia clínica. Porto Alegre: SAGAH, 2021.  
FREITAS, Elisangela de. Imunologia, Parasitologia e Hematologia Aplicadas à 

Biotecnologia. São Paulo: Érica, 2015.  
FREITAS, Elisangela Oliveira de; GONÇALVES, Thayanne Oliveira de Freitas. Imunologia, 

Parasitologia e Hematologia Aplicadas à Biotecnologia. São Paulo: Saraiva, 2015.  

REY, Luís. Parasitologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

TAYLOR, M. A. Parasitologia veterinária. Rio de Janeiro: Gen, 2017.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 4º Semestre 

DISCIPLINA: Bioquímica Farmacêutica e Molecular 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aula 

I – EMENTA 

A disciplina de Bioquímica Farmacêutica e Molecular abordará relações entre a disciplina de 

Bioquímica e Farmacologia, bem como Bioquímica e Biologia Molecular e Celular. 

Com ênfase na Enzimologia e Biotecnologia, estuda os processos fermentativos e suas 

aplicações, com enfoque na área farmacêutica. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Proporcionar aos alunos o conhecimento básico dos processos moleculares de 

armazenamento, transmissão e expressão da informação molecular extra e intracelular; 

fornecer conhecimento básico a respeito da biotecnologia e de sua aplicabilidade. 

Estudar a analisar os processos fermentativos relacionados com a indústria farmacêutica e 

no tratamento de resíduos por fermentação 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A disciplina tem como objetivo estudar as enzimas e moléculas informacionais, buscando 

discutir com o aluno os tópicos relativos à estrutura bioquímica das células. 

Capacitar os alunos a analisar e interpretar resultados de experimentos que utilizam 

técnicas moleculares; utilizar uma abordagem molecular na solução de problemas 

relacionados à sua área de atuação. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Mecanismos gerais de ação de fármacos (possíveis locais de ação) 

• Estudos das membranas, métodos de comunicação intercelular, canais iônicos e 

ATPases de membrana; 

• Fatores que influenciam na catálise enzimática e mecanismo de ação das enzimas de 

Michaelis-Menten e alostéricas. Cinética enzimática e regulação da atividade enzimática: 

inibição e indução enzimática 

• Estudo dos receptores transmembrânicos e citoplasmáticos e classificação com a 

resposta fisiológica e farmacológica. Interação receptor-ligante: conceitos básicos, forças 

dominantes. Ativadores e inibidores dos receptores. Ativação do AMPc. 

• Transdução de sinal: estudo da resposta celular após ativação/desativação do receptor 

por um ligante. Estudo da via do RAS 

• Bases moleculares do metabolismo envolvendo processos fisiológicos, metabolismo 

oxidativo, processo inflamatório (ação de AINEs e esteroidais) e transmissão sináptica 

(neurotransmissores excitatórios e inibitórios, substâncias colinérgicas e anticolinérgicas) 

• Noções de biologia molecular: Replicação, Transcrição (operon LAC) e Tradução: estudo 

dos processos e ativação ou inibição das enzimas relacionadas 

• Métodos de extração e purificação de DNA e RNA e aplicações 
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• Técnicas de DNA recombinante, clonagem molecular, construção de vetores e enzimas 

de restrição 

• Visão geral dos processos fermentativos: definição, classificação e importância 

• Fermentação como processo unitário. 

• Cinética dos processos fermentativos 

• Processos fermentativos: contínuo, semi-contínuo, descontínuo e descontínuo 

alimentado 

• Fermentação alcoólica 

• Fermentação lática 

• Produção de antibióticos 

• Tratamento de resíduos sólidos e líquidos por fermentação 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

O curso será ministrado através de aulas teóricas, expositivas, como auxílio de data show, 

transparências ou projeções-vídeos. 

Seminários e estudos dirigidos poderão ocorrer durante a disciplina 

Serão entregues relatórios durante as aulas práticas 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

BARREIRO, Eliezer J.; FRAGA, Carlos Alberto Manssour. Química medicinal: as bases 

moleculares da ação dos fármacos. Porto Alegre: ArtMed, 2015.  
CREMONESI, Aline Sampaio. Bases da bioquímica molecular: estruturas e processos 

metabólicos. Curitiba: InterSaberes, 2020.  
DE ROBERTIS, Edward M.; HIB, José. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017.  
SOUZA, Debóra Gurini de; SCHNEIDER, Ana Paula Helfer. Bioquímica aplicada. Porto 

Alegre: SAGAH, 2018.  
 

COMPLEMENTAR 

 

ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTIS, K.; WATSON, J.D. Biologia 

molecular da célula. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.  
ANDREI, César Cornélio; FERREIRA, Dalva Trevisan; FACCIONE, Milton; FARIA, Terezinha 

de Jesus. Da química medicinal à química combinatória e modelagem molecular: um 

curso prático. São Paulo: Manole, 2012.  
BELLÉ, Luziane Potrich; SANDRI, Silvana. Bioquímica aplicada: reconhecimento e 

caracterização de biomoléculas. São Paulo: Érica, 2014.  
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JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  
LIPAY, Monica V. N.; BIANCO, Bianca. Biologia molecular: métodos e interpretação. São 

Paulo: Roca, 2015.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 4º Semestre 

DISCIPLINA: Bioquímica Metabólica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aula 

I – EMENTA 

A disciplina fornecerá conhecimentos básicos bioquímicos do metabolismo de biomoléculas. 

Análise do catabolismo, anabolismo e metabolismo das biomoléculas reguladoras e 

estruturais, envolvimento da bioenergética e termodinâmica das reações mais importantes 

além das enzimas envolvidas e controle hormonal. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Com os conhecimentos fornecidos pela disciplina, auxiliar o aluno compreender o 

metabolismo dos seres vivos e suas disfunções, bem como sua regulação. 

Estudar as disfunções bioquímicas e relacioná-las com a possível utilização de fármacos. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Preparar o aluno para discussão de temas relacionados com a bioquímica que serão 

abordados durante o curso de Farmácia em outras disciplinas. 

Mostrar ao aluno a necessidade e função dos diversos tipos de biomoléculas presentes na 

dieta dos seres vivos. 

VI – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Carboidratos: digestão, absorção e transporte dos carboidratos. 

Metabolismo de Carboidratos: estudo das estruturas, enzimas, regulação das enzimas 

marca passo e patologias relacionadas. Ativação de AMPc com as implicações na 

glicogenese e glicogenólise. Bioenergética. 

Glicólise, Ciclo de Krebs e Cadeia Respiratória, Gliconeogenese, Glicogênese, 

Glicogenólise, Via das Pentoses. 

Lipídeos: digestão, absorção e transporte dos lipídeos. 

Metabolismo de Lipídeos: estudo das estruturas, enzimas, regulação das enzimas marca 

passo e patologias relacionadas. 

Lipólise, lipogênese, metabolismo do colesterol e dos corpos cetônicos. 

Proteínas: Digestão, absorção e transporte dos aminoácidos. 

Metabolismo de Proteínas: Degradação de proteínas e aminoácidos endógenos: Ciclo da 

ureia e associando-a com a formação de creatinina 

Ácidos nucléicos: Digestão, absorção e absorção dos ácidos nucléicos. Metabolismo dos 

ácidos nucléicos. Visão geral da síntese de bases nitrogenadas. 

Replicação: estudo do mecanismo e enzimas relacionadas. 

Transcrição: visão geral do processo 

Tradução: estudo do mecanismo, enzima relacionada e estudo do local de ação de alguns 

antibióticos nesta via em procariotos e eucariotos. 

Degradação dos ácidos nucléicos: estudo das reações e enzima marca passo 
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Biossíntese e degradação de proteínas: código genético e regulação dos processos. Ciclo 

da ureia e síntese de creatinina 

Síntese e degradação do heme: análise das vias, regulação e patologias relacionadas. 

Vitaminas e sais minerais: importância, conceito, classificação, estudo de alguns deles com 

fonte, funções e carência (patologias). 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

O curso será ministrado através de aulas teóricas e práticas, sendo as aulas do tipo 

expositivas na lousa ou com a ajuda de data show, transparências ou projeções. Quando 

pertinente a exibição de vídeos. 

Devem ser relacionadas pesquisas atuais no campo da bioquímica, principalmente na 

biotecnologia e avanços na área da Farmácia. 

Comentar a participação das várias substâncias bioquímicas ou reações metabólicas no 

cotidiano do ser vivo, bem como a interpretação bioquímica do processo em que participa. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L.; GATTO JR., Gregory J.; STRYER, Lubert. 

Bioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.  

CAMPBELL, Mary K.; FARRELL, Shawn O. Bioquímica. São Paulo: Cengage, 2016.  

MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica básica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2015.  

 

COMPLEMENTAR 

 

AREAS, Ana Paula. Bioquímica humana. São Paulo: Pearson, 2015.  

BETTELHEIM, Frederick A; BROWN, WILLIAM H., CAMPBELL, Mary K, FARRELL, Shawn 

O. Introdução à bioquímica. São Paulo: Cengage, 2017.  

BROWN, Terence A. Bioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.  

CARVALHO, Talita Giacomet de; ANDRADE, Rodrigo Binkowski de; SOUZA, Débora 

Guerini de; LOSS, Cásio Morais; VASCONCELLOS, Raphael de Souza; LOPES, Fernanda 

Martins. Bioquímica Humana. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  

RODWELL, Victor W.; BOTHAM, Kathleen M.; KENNELLY, Peter J.; BENDER, David A.; 

WEIL, Anthony. Bioquímica ilustrada de Harper. Porto Alegre: AMGH, 2021.  
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VOET, Donald. Bioquímica. Porto Alegre: ArtMed, 2013.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 4º Semestre 

DISCIPLINA: Ciências Sociais 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aula 

I – EMENTA 

Introdução às Ciências Sociais. O pensamento sociológico clássico. Capitalismo no Brasil. 

Globalização. Transformações no Trabalho. Política. Questões Urbanas. Movimentos 

Sociais. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Caberá a disciplina Ciências Sociais, contribuir para que os alunos compreendam sob a 

perspectiva científica, os principais problemas da sociedade capitalista e contribuir para o 

desenvolvimento das seguintes competências:  

▪ Senso crítico e capacidade de contextualização 

▪ Pensamento estratégico 

▪ Visão sistêmica 

▪ Consciência ética e social 

▪ Senso crítico e capacidade de contextualização 

▪ Comunicação e expressão 

▪ Desenvolvimento pessoal 

▪ Trabalho em Equipe 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O objetivo primeiro da disciplina Ciências Sociais é levar os alunos a compreender que o 

capitalismo é um modo de organização econômico e social construído historicamente e 

quais são os fundamentos teóricos desse modelo de sociedade. 

Outro objetivo da disciplina tem a ver com o aprendizado dos diferentes princípios 

explicativos para os fenômenos sociais. Esses princípios explicativos compreendem 

diferentes estilos de pensamento, distintas visões da sociedade, do mundo. 

Por fim, um último objetivo relaciona-se a reflexão, com base nos diferentes princípios 

explicativos dos problemas latentes do mundo contemporâneo. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução ao pensamento científico sobre o social 

As origens do pensamento sobre o social 

Transformações sociais do século XVIII 

Revoluções burguesas 

As principais contribuições do pensamento sociológico clássico 

Emile Durkheim e o pensamento positivista 

A relação indivíduo x sociedade 

Os fatos sociais; A consciência coletiva 

Solidariedade mecânica e orgânica 
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Karl Marx e o materialismo histórico e dialético 

Classes Sociais 

Ideologia e alienação 

Max Weber e a busca da conexão de sentido 

Ação social; 

A ética protestante e o espírito do capitalismo 

Teoria da burocracia 

Globalização e suas consequências 

A globalização comercial e financeira 

Revolução tecnocientífica 

Corporações transnacionais 

O Brasil na nova ordem internacional 

Transformações no Trabalho 

O processo de precarização do Trabalho 

Desemprego estrutural; informalidade 

Questões Urbanas 

A cidade e seus problemas 

A questão ambiental urbana 

Violência urbana 

Movimentos sociais 

A sociedade em movimento 

Movimentos da sociedade em rede 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

O curso será desenvolvido por meio de:  

 Leitura e análise de textos. 

 Realização online de exercícios teóricos e práticos. 

VI – AVALIAÇÃO 

 Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto. 

 A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da IES. (As avaliações 

e o critério de aprovação seguem o determinado pela instituição, que por sua vez estão 

divulgados no manual do aluno). 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

AMARAL, Felipe Bueno. Fundamentos em ciências sociais. Curitiba: InterSaberes, 2017.  

ARAÚJO, Silvia; BRIDI, Maria; BENILDE, Lenzi. Sociologia: um olhar crítico. São Paulo: 

Contexto, 2009.  
BARBOSA, A. de F. O mundo globalizado: política, sociedade e economia. São Paulo: 

Contexto, 2012.  
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COMPLEMENTAR 

 

CHINAZZO, Suzana. Epistemologia das Ciências Sociais. Curitiba: InterSaberes, 2013.  

DIAS, Reinaldo. Sociologia. São Paulo. Pearson, 2018.  

FERREIRA, Delson. Manual de sociologia: dos clássicos à sociedade de informação. São 

Paulo: Atlas, 2012.  
MARCELLINO, Nelson Carvalho. Introdução às Ciências Sociais. Campinas: Papirus, 

2013.  

PAIXÃO, A.E. Sociologia geral. Curitiba: IBPEX, 2012.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 4º Semestre 

DISCIPLINA: Farmacologia 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aula 

I – EMENTA 

A Farmacologia propõe noções dos fatores modificadores da cinética e da dinâmica dos 

medicamentos de uso clínico, e oferecerá aos alunos noções sobre os principais grupos de 

medicamentos prescritos nas diferentes especialidades clínicas. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

A disciplina deverá proporcionar:  

1) conhecimentos fundamentais gerais de Farmacologia, capacitando o estudante ao 

atendimento do paciente que faz uso de medicamento(s); 

2) e sua relação de benefício no tratamento das diferentes patologias, e noções dos 

diferentes grupos farmacológicos usados na terapêutica medicamentosa. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O aluno, ao final do curso, deverá estar apto a discorrer sobre a farmacocinética, 

mecanismos de ação, usos terapêuticos, efeitos colaterais e toxicidade, interações 

medicamentosas além de alertar quanto ao mau uso ou abuso de medicamentos. Assim, o 

aluno deverá ter condições de orientar, de maneira consciente e correta a utilização dos 

medicamentos, dialogando com a comunidade e outros profissionais da área da saúde. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação do conteúdo programático, discussão sobre a importância da disciplina na 

formação do farmacêutico, apresentação das formas de avaliação, provas e exercícios, 

apresentação da bibliografia básica. Introdução à farmacologia: histórico, referências 

importantes, definições. 

Conceitos da divisão da farmacologia. 

Formas farmacêuticas, absorção e vias de administração de fármacos, conceito; vantagens 

e desvantagens. 

Definir Índice terapêutico, reações adversas, tolerância, alergia e idiossincrasia. 

Biotransformação de fármacos: conceito e fatores que modificam. 

Metabolismo e Excreção de fármacos: conceito e fatores que modificam. 

Transportes membranares: conceito e fatores que modificam. 

Distribuição de fármacos: conceito e fatores que modificam. 

Mecanismo de Ação dos fármacos (agonismo e antagonismo). 

Alvos para ação dos fármacos (enzimas, canais, receptores e moléculas transportadoras). 

Biodisponibilidade. 

Meia-vida das drogas. 

Fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo (SNA): Fármacos colinérgicos de ação 

direta e indireta, anticolinérgicos, farmacologia da junção neuromuscular. 
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Fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo (SNA): Fármacos adrenérgicos e 

antiadrenérgicos. 

Fármacos de ação no sistema nervoso central (SNC) – mecanismos de ação, principais 

utilizações terapêuticas, principais efeitos adversos:  

Epilepsia e antiepiléticos. 

Anticonvulsivantes e relaxantes musculares de ação central. 

Hipnóticos e Ansiolíticos 

Antidepressivos/ Estabilizadores de Humor (Lítio) 

Fármacos de ação no SNC: Antipsicóticos – mecanismos de ação, principais utilizações 

terapêuticas, principais efeitos adversos. 

Estimulantes de ação central – mecanismos de ação, principais utilizações terapêuticas, 

principais efeitos adversos. 

Fármacos de ação no SNC: Tratamento Farmacológico de doenças neurodegenerativas 

como Mal de Alzheimer e Mal de Parkinson – mecanismos de ação, principais utilizações 

terapêuticas, principais efeitos adversos. 

Analgésicos opioides e Anestésicos locais e gerais – mecanismos de ação, principais 

utilizações terapêuticas, principais efeitos adversos. 

Gases terapêuticos: O2, CO2, NO e He 

Analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios não esteroides (AINES) – inespecíficos e 

inibidores seletivos de COX2 – mecanismos de ação, principais utilizações terapêuticas, 

principais efeitos adversos, síndrome de Reye. 

Anti-inflamatórios esteroides (corticoides) – mecanismos de ação, principais utilizações 

terapêuticas, principais efeitos adversos, síndrome de Cushing. 

Diuréticos: Osmóticos, Tiazídicos, de Alça, Poupadores de Potássio. 

Fármacos usados no tratamento da hipertensão e hipotensão. 

Fármacos usados no tratamento da Insuficiência cardíaca. 

Fármacos usados no tratamento da Angina. 

Fármacos usados no tratamento de arritmias cardíacas. 

Fármacos usados no tratamento de dislipidemias. 

Fármacos anticoagulantes, trombolíticos e antiplaquetários. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

- Aulas Teóricas Expositivas, 

- Discussão de Textos Recomendados. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

FRANCO, André Silva; KRIEGER, José Eduardo. Manual de Farmacologia. Barueri: 

Manole, 2016.  
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FUCHS, Flávio Danni, WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica e terapêutica. São 

Paulo: Guanabara Koogan, 2017.  

KATZUNG, Bertram G.; TREVOR, Anthony J. Farmacologia básica e clínica. Porto Alegre: 

AMGH, 2017.  

LÜLLMANN, Heinz. Farmacologia. Porto Alegre: ArtMed, 2017. (Minha Biblioteca) 

SILVA, Deborah Galvão Coelho da; OLIVEIRA, Vinícius Bednarczuk de. Fundamentos da 

farmacologia: base dos fármacos aplicados à saúde. Curitiba: InterSaberes, 2021.  

WHALEN, Karen; FINKEL, Richard; PANAVELIL, Thomas A. Farmacologia ilustrada. Porto 

Alegre: Artmed, 2016.  
 

COMPLEMENTAR 

 

CORDIOLI, Aristides Volpato; GALLOIS, Carolina Benedetto; ISOLAN, Luciano. 

Psicofármacos. Porto Alegre: ArtMed, 2015.  

FERRACINI, Fábio Teixeira; BORGES FILHO, Wladimir Mendes. Farmácia clínica: 

segurança na prática hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2011.  

GOLAN, David E. Princípios de Farmacologia: a base fisiopatológica da Farmacologia. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

MASSUD FILHO, João. Medicina farmacêutica: conceitos e aplicações. Porto Alegre: 

Artmed, 2016.  
SOARES, Vinícius H. P. Farmacologia humana básica. São Caetano do Sul: Difusão, 

2017.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 4º Semestre 

DISCIPLINA: Métodos Instrumentais Análises 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aula 

I – EMENTA 

Estudo de fundamentos de técnicas instrumentais e suas aplicações em determinações 

analíticas na área farmacêutica. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Estudar as principais técnicas de determinações instrumentais qualitativas e quantitativas 

e a interpretação dos resultados obtidos após a execução destas análises. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ao término do curso, o aluno deverá ser capaz de:  

• Diferenciar as principais técnicas instrumentais empregadas na área farmacêutica. 

• Compreender a instrumentação básica de cada técnica e como eliminar eventuais erros 

instrumentais. 

• Construir curvas de calibração para a quantificação de resultados. 

• Expressar resultados quantitativos com rigor científico. 

• Interpretar gráficos, cromatogramas e outros resultados comuns em análises 

instrumentais. 

• Executar, com segurança e perícia, os procedimentos básicos para as determinações 

instrumentais. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução à Análise Instrumental: conceito de análise química e dosagem. Diferença entre 

análise qualitativa e quantitativa. Padrão Analítico e Padrão Cromatográfico (diferença, grau 

de pureza, importância para a análise instrumental). Exemplos e aplicação de análise 

instrumental na área farmacêutica (desenvolvimento de produtos, controle de qualidade, 

análise clínica, etc.). 

Introdução aos Métodos Espectroscópicos: Definição de Radiação Eletromagnética e 

Espectro Eletromagnético. Interação entre radiação e matéria (absorção e emissão). Estados 

Energéticos de Átomos e Moléculas. Espectros eletrônicos. 

Espectrofotometria UV/Visível: Lei de Beer-Lambert. Absortividade e Absortividade Molar. 

Desvios da Lei de Beer-Lambert. Relação entre absorção de radiação e estrutura molecular: 

Grupos cromóforos. Espectrofotômetros de feixe simples e feixe duplo. Fontes de radiação, 

Seletores de comprimento de onda, Filtros de absorção e de interferência, Monocromadores, 

Transdutores fotossensíveis. Variáveis que afetam a análise espectrofotométrica. 

Espectrofotometria UV/Visível: Métodos Quantitativos de análise espectrofotométrica: 

montagem de curva de calibração (padronização externa e interna), adição de padrão e 

comparação com padrão segundo Lei de Beer-Lambert. Resolução de exercícios referentes 

a análises espectrofotométricas. 
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Espectrometria de Fluorescência / Espectrofluorimetria: Mecanismos moleculares 

associados à fluorescência e fosforescência. 

Espectros de excitação e de emissão. Relação entre fluorescência e concentração. Análise 

quantitativa: Variáveis que afetam a análise quantitativa. Espectrofluorímetros. Aplicações 

Farmacêuticas. Resolução de exercícios referentes a análises espectrofluorimétricas 

Espectrometria de Absorção Atômica: Conceito. Procedimentos de atomização. 

Instrumentação. Interferências (químicas e espectrais). Métodos de correção de 

interferências. Análises qualitativas e quantitativas por espectrometria de absorção atômica 

(exemplos e principais aplicações). Aplicações Farmacêuticas. Resolução de exercícios. 

Espectrometria de Infravermelho: Teoria da absorção no infravermelho. Instrumentação 

Básica. Principais aplicações da espectrometria no infravermelho. Resolução de exercícios. 

Introdução às Técnicas Cromatográficas: Conceito de Separação Cromatográfica. 

Afinidade Química: Interações Intermoleculares (dipolo-dipolo, dipolo induzido-dipolo 

induzido, ligação de hidrogênio) 

Cromatografia Líquida de Camada Delgada (CCD): Conceito e Instrumentação Básica. 

Técnica de Separação. Fase Móvel e Fase Estacionária. Relação entre a Estrutura Molecular 

e a Separação em CCD. Aplicações Farmacêuticas. 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE):  

Conceito e Instrumentação Básica. Eficiência da coluna em cromatografia líquida. Coluna 

Analítica e Coluna Preparativa. Principais detectores para cromatografia líquida Métodos 

Cromatográficos em Coluna (Fase Normal e Fase Reversa). Fase Estacionária: Apolar 

(adsorção); Não iônica polar (partilha – fase normal e inversão de fase): Iônica; Gel (exclusão 

molecular). Fase Móvel (método isocrático e com gradiente de solventes). Aplicações 

Farmacêuticas. 

Cromatografia Gasosa:  

Conceitos e teoria da separação cromatográfica. Princípios da cromatografia gasosa. 

Instrumentação. Fases estacionárias, injetores e detectores para CG. Aplicações 

Exercícios envolvendo CLAE, CCD e CG. Identificação de método e interpretação de 

resultados. 

Introdução aos Métodos Eletroquímicos: Potencial de Redução. Tabela de Potencial 

Padrão. Equação de Nernst. Sinal analítico. Célula galvânica e eletroquímica. Potencial de 

célula eletroquímica. Potencial de eletrodo. Eletrodo padrão de hidrogênio. 

Potenciometria: Teoria da potenciometria. Eletrodos de referência e eletrodos indicadores. 

Classificação dos Eletrodos: metálicos e seletivos de membrana. Eletrodo de pH (composição 

e método de detecção). Calibração de eletrodo seletivo. Fundamentos da Titulação 

Potenciométrica. Aplicações Farmacêuticas de análises potenciométricas. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas Práticas; 

Trabalhos de pesquisa sobre métodos de análise de substâncias na área farmacêutica. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 
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VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

HAGE, David S.; CARR, James D. Química analítica e análise quantitativa. São Paulo: 

Pearson Brasil, 2013.  

LIMA, Kássio Michell Gomes de; NEVES, Luiz Seixas das. Princípios de química analítica 

quantitativa. São Paulo: InterCiência, 2015.  

SKOOG, Douglas A.; WEST, Donald M. Fundamentos de Química Analítica. São Paulo: 

Cengage-Learning, 2015.  

 

COMPLEMENTAR 

 

BARBOSA, Gleisa Pitareli. Química Analítica: uma abordagem qualitativa e quantitativa. São 

Paulo: Érica, 2014.  

DIAS, Silvio L. Pereira; VAGHETTI, Júlio C. Pacheco; LIMA, Éder Cláudio; BRASIL, Jorge de 

Lima; PAVAN, Flávio André. Química Analítica: teoria e prática essenciais. Porto Alegre: 

Bookman. 2016.  

HARRIS, Daniel C. Análise química quantitativa. São Paulo: LTC, 2017.  

MERCÊ, Ana Lucia Ramalho. Iniciação química analítica quantitativa Não Instrumental. 

Curitiba. InterSaberes, 2013.  

ROSA, Gilber; GAUTO, Marcelo; GONÇALVES, Fábio. Química analítica. Porto Alegre: 

Bookman, 2013.  

VOGEL, Arthur Israel; MENDHAM, J.; DENNEY, R.C.; BARNES, J.D.; THOMAS, M. Análise 

química quantitativa. Rio de Janeiro: Gen, 2002.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 4º Semestre 

DISCIPLINA: Parasitologia Clínica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aula 

I – EMENTA 

A disciplina estuda as doenças causadas por helmintos, protozoários e artrópodes de 

importância em saúde humana, nos seus aspectos etiológicos, patológicos, epidemiológicos 

e profiláticos. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

A disciplina visa proporcionar aos alunos formação técnico-científica sobre as diferentes 

patologias causadas por protozoários, helmintos e artrópodes. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar a etiopatogenia dos diferentes processos-doença decorrentes da participação de 

agentes parasitários, com vista ao estabelecimento do diagnóstico parasitológico. 

- Utilizar os recursos disponíveis para o diagnóstico laboratorial e correspondente tratamento. 

- Conhecer os mecanismos de transmissão, os indicadores epidemiológicos e 

correspondentes perfis de ocorrência dessas doenças. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução a parasitologia clínica. 

Critérios de avaliação e apresentação plano de ensino. 

Revisão geral parasitologia e conceitos básicos:  

Ciclo monoxênico. 

Ciclo heteroxênico. 

Tipos de hospedeiro. 

Tipos de vetor. 

Malária. 

Aspectos gerais da biologia e sinais clínicos. 

Métodos diagnósticos. 

Epidemiologia. 

Profilaxia. 

Tratamento. 

Febre Maculosa e Biologia e Controle do Vetor (Carrapato). 

Aspectos gerais da biologia e sinais clínicos. 

Métodos diagnósticos. 

Epidemiologia. 

Profilaxia. 

Tratamento. 

Biologia geral do Carrapato vetor. 

Controle Geral do vetor. 
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Helmintoses intestinais: Ascaridíase, Enterobiose e Ancilostomose. 

Aspectos gerais da biologia e sinais clínicos. 

Métodos diagnósticos. 

Epidemiologia. 

Profilaxia. 

Tratamento. 

Filariose Linfática e Oncocercíase:  

Aspectos gerais da biologia e sinais clínicos. 

Métodos diagnósticos. 

Epidemiologia. 

Profilaxia. 

Tratamento. 

Biologia e Controle de Infestações causadas por insetos (Pediculose e Tungíase):  

Aspectos gerais da biologia e sinais clínicos. 

Métodos diagnósticos. 

Epidemiologia. 

Profilaxia. 

Tratamento. 

Biologia e Controle da Escabiose:  

Aspectos gerais da biologia e sinais clínicos. 

Métodos diagnósticos. 

Epidemiologia. 

Profilaxia. 

Tratamento. 

Antiparasitários:  

Classificação e Mecanismos de ação dos principais grupos utilizados. 

Inter-relação entre as principais doenças causadas por protozoários com os princípios 

indicados para tratamento destas. 

Inter-relação entre as principais doenças causadas por nematódeos com os princípios 

indicados para tratamento destas. 

Inter-relação entre as principais doenças causadas por cestódeos e trematódeos com os 

princípios indicados para tratamento destas. 

Aula Prática: Identificação de Protozoários em Lâminas. 

Demonstração de lâminas de Protozoários- Visualização prática das estruturas dos seguintes 

parasitos:  

Leishmania 

Trypanosoma 

Plasmodium 

Toxoplasma 

Relatório da prática realizada. 

Exame de fezes para a detecção de protozoários 

Técnica de Sheater modificada ou Faust (a critério da disponibilidade de material do 

laboratório do Campi em questão). 

Giardíase: Aspectos Morfológicos, Patogênicos, Clínicos, Diagnóstico e Tratamento. 

Exame de fezes para a detecção de ovos de helmintos./ Lâminas e frascos de helmintos. 

Técnica de Willis Moolay 

Demonstração de lâminas e frascos de Helmintos- Visualização prática das estruturas dos 

parasitos. 
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exame de fezes III 

Técnica de Hoffman. 

Demonstração de lâminas e frascos de Artrópodes- Visualização prática das estruturas dos 

parasitos. 

Realização de relatório da prática realizada. 

Revisão geral aulas práticas. 

Estudo Dirigido e/ou Estudo de trabalhos Científicos e/ou Vídeo Documentário sobre Doenças 

Parasitárias. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas teóricas 

Aulas Práticas 

Arguições 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

FERREIRA, Marcelo Urbano. Parasitologia contemporânea. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2021.  
GRANATO, Laís Moreira; GALDEANO, Diogo Manzano. Microbiologia, parasitologia e 

imunologia. Curitiba: InterSaberes, 2020.  
SIQUEIRA-BATISTA, Rodrigo. Parasitologia: fundamentos e prática clínica. Porto Alegre: 

GEN, 2020.  
 

COMPLEMENTAR 

 

ENGROFF, Paula; MÜLLER, Guilherme Cerutti; MANSOUR, Eva; DIAS. Sílvia Regina 

Costa; ZAVALHA, Lisiane Silveira. Parasitologia clínica. Porto Alegre: SAGAH, 2021.  
FREITAS, Elisangela de. Imunologia, Parasitologia e Hematologia Aplicadas à 

Biotecnologia. São Paulo: Érica, 2015.  

FREITAS, Elisangela Oliveira de; GONÇALVES, Thayanne Oliveira de Freitas. Imunologia, 

Parasitologia e Hematologia Aplicadas à Biotecnologia. São Paulo: Saraiva, 2015.  

REY, Luís. Parasitologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

TAYLOR, M. A. Parasitologia veterinária. Rio de Janeiro: Gen, 2017.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 4º Semestre 

DISCIPLINA: Química Analítica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aula 

I – EMENTA 

Estudo de fundamentos de técnicas analíticas e suas aplicações em determinações analíticas 

quantitativas. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Estudar as técnicas usuais para determinações analíticas quantitativas. Apreender, 

questionar e aplicar os aspectos teóricos e práticos envolvidos nestas diversas técnicas. 

Desenvolver habilidades para o trabalho prático em laboratório 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ao término do curso, o aluno deverá ser capaz de:  

• Executar análises elementares por via seca, úmida e testes de chama. 

• Expressar resultados quantitativos com rigor científico, 

• Reconhecer as técnicas empregadas para as diversas determinações quantitativas, 

• Executar com segurança e perícia os procedimentos práticos para as determinações 

quantitativas 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação de ementa e bibliografia. Definição de QA Introdução a lógica da marcha 

analítica, Identificação dos principais cátions (Alcalinos, alcalinoterrosos, Ag,Hg,Pb) e ânions( 

SO4 
-2,NO3 

-, Cl-,Br-, CO3 
-2, via seca e úmida(reações com formação de precipitados) 

Conceitos fundamentais de análises gravimétricas e titrimétricas. 

Unidades de massa e de concentração de soluções, tratamento de dados analíticos, Tipos de 

análises gravimétricas e titrimétricas. 

Estatística aplicada aos cálculos em Quantitativa (média, desvio padrão, teste F para 

comparação de resultados, parâmetros de validação de métodos analíticos: exatidão e 

precisão). 

Volumetria de Neutralização (Indicadores, curvas de titulação, padrões primários, 

padronização de soluções e determinação de fator de correção). 

 Volumetria de precipitação (Método de Mohr. Método de Volhard, Método de Fajans, 

Indicadores. Erro de titulação, Cálculos). 

Oxido-redução (Permanganometria, Fundamentos teóricos da volumetria de Oxidação 

– redução Indicadores redox. Erro de titulação, Cálculos) 

Gravimetria (Bases da análise gravimétrica. Formação de precipitados. Nucleação. 

Crescimento de partículas. Supersaturação e supersaturação relativa. Precipitação em meio 

homogêneo. Contaminação de precipitados. Lavagem de precipitados, Calcinação. Cálculos. 
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V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

• Aulas expositivas. 

• Exercícios na sala de aula. 

• Aulas práticas. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

DIAS, Silvio L. Pereira; VAGHETTI, Júlio C. Pacheco; LIMA, Éder Cláudio; BRASIL, Jorge 

de Lima; PAVAN, Flávio André. Química Analítica: teoria e prática essenciais. Porto Alegre: 

Bookman. 2016.  

HARRIS, Daniel C. Análise química quantitativa. São Paulo: LTC, 2017.  

SKOOG, Douglas A.; WEST, Donald M. Fundamentos de Química Analítica. São Paulo: 

Cengage-Learning, 2015.  

 

COMPLEMENTAR 

 

BARBOSA, Gleisa Pitareli. Química Analítica: uma abordagem qualitativa e quantitativa. 

São Paulo: Érica, 2014.  

HAGE, David S.; CARR, James D. Química analítica e análise quantitativa. São Paulo: 

Pearson Brasil, 2013.  

LIMA, Kássio Michell Gomes de; NEVES, Luiz Seixas das. Princípios de química analítica 

quantitativa. São Paulo: InterCiência, 2015.  

MERCÊ, Ana Lucia Ramalho. Iniciação química analítica quantitativa Não Instrumental. 

Curitiba. InterSaberes, 2013.  

ROSA, Gilber; GAUTO, Marcelo; GONÇALVES, Fábio. Química analítica. Porto Alegre: 

Bookman, 2013.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 4º Semestre 

DISCIPLINA: Língua Brasileira de Sinais (Optativa) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 01 hora/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas/aula 

I – EMENTA 

Estudo de temas considerados relevantes para o exercício da função do professor em 

diferentes instituições de ensino inclusivo públicas e particulares. Discussão de aspectos 

referentes a estudos linguísticos e línguas de sinais, história da educação de surdos e a 

aquisição da escrita pelo surdo. A importância da LIBRAS no desenvolvimento sociocultural 

do surdo e em seu processo de escolarização, educação bilíngue e bicultural. Vocabulário 

básico em LIBRAS. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver o conhecimento básico da LIBRAS para que o futuro professor possa utilizá-lo 

em um trabalho de inclusão escolar, ou seja, no ensino a alunos surdos matriculados em salas 

de aula regulares. 

Analisar, criticamente, as questões relativas à educação de surdos. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender, historicamente, conceitos e práticas relacionados à educação da pessoa surda. 

Desenvolver habilidades necessárias para a compreensão e aquisição da Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS), em nível básico. 

Identificar o papel e importância da LIBRAS na constituição do sujeito surdo e, 

consequentemente, na aprendizagem da Língua Portuguesa. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Implicações políticas, culturais e linguísticas na educação dos surdos. 

2. Conceito clínico de surdez 

3. Conceito socioantropológico de surdez 

4. Bilinguismo e Educação de Surdos 

5. Papel da língua de sinais na aquisição da língua portuguesa. 

6. Gramática da Língua Brasileira de Sinais 

• Formação das palavras em Libras 

• Estrutura das frases em Libras 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

O curso será desenvolvido por meio de:  

 Leitura e análise de textos. 

 Realização online de exercícios teóricos e práticos. 
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VI – AVALIAÇÃO 

• Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto. 

• A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da IES. (As 

avaliações e o critério de aprovação seguem o determinado pela instituição, que por 

sua vez estão divulgados no manual do aluno). 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha; CHOI, Daniel. Libras. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2012.  

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: 

estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2007.  

SILVA, Rafel Dias. Língua brasileira de sinais: LIBRAS. São Paulo: Pearson, 2016.  

 

COMPLEMENTAR 

 

BAGGIO, Maria Auxiliadora; NOVA, Maria da Graça Casa. Libras. Curitiba: InterSaberes, 

2017.  
BARROS, Mariangela Estelita. ELiS – Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais. 

São Paulo: Penso, 2015.  
QUADROS, Ronice M. Língua de Herança: Língua Brasileira de Sinais. São Paulo: Penso, 

2017.  
QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre, 

RS: Artmed, 1997.  

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: 

instrumentos de avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2007.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 4º Semestre 

DISCIPLINA: Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (Optativa) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 01 hora/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas/aula 

I – EMENTA 

A partir da aprovação da Lei 10.639/2003, torna-se necessário a formação para uma prática 

educacional e profissional sob a perspectiva das relações étnico-raciais no Brasil, abordando 

os seguintes elementos: conceito de raça e etnia; racismo e relações raciais no Brasil (o mito 

da democracia racial); história da afro descendência no Brasil; imagens, representações e 

estereótipos dos negros no Brasil; identidade, diferença, interação e diversidade nas relações 

étnico-raciais; escola e currículo para a promoção da igualdade racial. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Caberá à disciplina Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência contribuir para:  

• A formação de uma consciência crítica em relação às questões étnico-raciais no Brasil; 

• O estudo das principais correntes teóricas brasileiras acerca do tema de africanidade e 

relações étnico-raciais; 

• Uma futura prática pedagógica e profissional de promoção da igualdade racial na escola e 

na comunidade. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Espera-se que o aluno seja capaz, através desta disciplina, de:  

• Avaliar situações de conflitos interétnicos e promover ações que incentivem a igualdade e 

o respeito à diversidade no contexto escolar; 

• Compreender a relevância do papel da escola na promoção da igualdade racial, 

envolvendo-se pessoalmente nesse projeto. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Relações Étnico-raciais no Brasil 

Raça, racismo, preconceito e discriminação. 

Etnia, etnicidade e etnocentrismo. 

O racismo científico e as ideias eugenistas no Brasil. 

O racismo à brasileira: o mito da democracia racial e o arco-íris brasileiro. 

A condição dos afrodescendentes na sociedade brasileira. 

Movimentos negros na luta contra o racismo: para uma nova condição afrodescendente. 

A especificidade das ações afirmativas. 

Africanidades e o antirracismo no Brasil 

O Antirracismo na Legislação Brasileira: da Constituição ao Estatuto da Igualdade Racial. 

Africanidades: alguns aspectos da História Africana dos Negros no Brasil. 

Heranças coloniais africanas e a formação de um país chamado Brasil. 

Diáspora, travessia dos escravizados e o constrangimento de seres humanos à condição de 

objetos. 
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Resistência negra e o movimento abolicionista: acontecimentos antes e depois da Lei Áurea. 

A educação para a diversidade frente à pedagogia da exclusão 

Estereótipos raciais a partir da escravidão no Brasil: o processo de marginalização do negro. 

A Pedagogia da Exclusão: Imagens e representações do negro na literatura e na mídia. 

O processo de construção da identidade afrodescendente na infância e na juventude 

Diversidade, livro didático e currículo: desafios para a prática educacional. 

Escola e a promoção da igualdade racial: estratégias e possibilidades. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

O curso será desenvolvido por meio de:  

• Leitura e análise de textos. 

• Realização online de exercícios teóricos e práticos. 

VI – AVALIAÇÃO 

• Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto. 

• A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da IES. (As avaliações 

e o critério de aprovação seguem o determinado pela instituição, que por sua vez estão 

divulgados no manual do aluno). 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

CHICARINO, Tathiana (org.). Educação nas relações étnico-raciais. São Paulo: Pearson, 

2016.  

MICHALISZYN, Mario Sergio. Relações étnico-raciais para o ensino da identidade e da 

diversidade cultural brasileira. Curitiba: InterSaberes, 2014.  

SANTOS, Gevanilda. Relações raciais e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo negro, 

2009.  
 

COMPLEMENTAR 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 03 de mar. 

2022.  

CORRÊA, Rosa Lydia Teixeira. Cultura e diversidade. Curitiba: IBPEX, 2012.  

MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura Afro-Brasileira. São Paulo: Contexto, 

2010.  

MELO, A. Fundamentos socioculturais da Educação. Curitiba: IBPEX, 2012.  

OLIVEIRA, Ranieri Carli de. Antropologia filosófica. Curitiba: IBPEX, 2012.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 4º Semestre 

DISCIPLINA: Educação Ambiental 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 01 hora/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas/aula 

I – EMENTA 

Promover o desenvolvimento profissional dos alunos através de propostas educacionais que 

valorizam a sua formação não mais baseada na racionalidade técnica, e sim em novos 

conhecimentos para a teoria e prática de ensinar. Fornecer a compreensão de que a atividade 

docente desta disciplina está associada a uma valorização humanitária, crítica, cultural e 

reflexiva, de acordo com as exigências do mundo contemporâneo. Propor a discussão do 

ensino da educação ambiental baseado na formação de um sujeito ecológico, portador de 

valores éticos, atitudes e comportamentos ecologicamente orientados, que incidem sobre o 

plano individual e coletivo. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Introduzir o aluno na visão de totalidade do processo educacional em sua inserção no 

contexto sociocultural. 

III – OBJETIVOS ESPECIFICOS 

O aluno deverá compreender e estabelecer reflexões sobre a atividade docente em educação 

ambiental e deverá realizar projetos que abordem a questão ambiental em seus 

desdobramentos educativos, a respeito das propostas e desafios que hoje se apresentam nas 

práticas da Educação Ambiental no Brasil. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Introdução a disciplina. A crise ambiental e a questão da consciência ambiental. 

- Histórico da Educação Ambiental no Brasil. A década de 60 e o movimento ambientalista. 

- Os caminhos da Educação Ambiental no Brasil. A agenda 21: instrumento para a 

transformação social. 

- A educação ambiental segundo a lei n.º 9.795 /99. A educação ambiental como disciplina 

curricular e os parâmetros curriculares nacionais. 

- O projeto pedagógico e a Educação Ambiental no ensino fundamental, médio e universitário. 

- A interdisciplinaridade como eixo norteador de projetos em educação ambiental. 

- O papel do professor em educação ambiental: a reflexão sobre a sua prática pedagógica. 

Teoria e prática docente para a educação ambiental. 

- A Educação Ambiental e o desenvolvimento de diferentes valores e de comportamentos na 

relação humana com o meio ambiente. 

- A Educação Ambiental na educação formal e informal. Educação ambiental crítica. 

Educação, cidadania e justiça ambiental: a luta pelo direito da existência. 

- Tratado de educação ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade 

global. Discussão dos planos de ação em educação ambiental 

- Metodologia de Ensino para Educação Ambiental – Modelo de Concepção. Metodologia de 

Ensino para Educação Ambiental – Modelo de Ação. 
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- A epistemologia da educação ambiental e a ética ambiental. Atitude, comportamento e ação 

política: elementos para pensar a formação ecológica. 

- O papel do conhecimento integrado da realidade e dos procedimentos baseados na 

investigação dos problemas ambientais, com a utilização de estratégias interdisciplinares. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

O curso será desenvolvido por meio de:  

• Leitura e análise de textos. 

• Realização online de exercícios teóricos e práticos. 

VI – AVALIAÇÃO 

• Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto. 

• A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da IES. (As 

avaliações e o critério de aprovação seguem o determinado pela instituição, que por sua vez 

estão divulgados no manual do aluno). 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. Meio ambiente: guia prático e 

didático. São Paulo: Érica, 2019.  

DOURADO, Juscelino; BELIZÁRIO, Fernanda. Reflexão e práticas em Educação 

Ambiental: discutindo o consumo e a geração de resíduos. São Paulo: Oficina de Textos, 

2014.  

FANTIN, Maria Eneida; OLIVEIRA, Edinalva. Educação ambiental, saúde e qualidade de 

vida. Curitiba: Intersaberes, 2014.  

PELIZZOLI, Marcelo L. Homo ecologicus: ética, educação ambiental e práticas vitais. 

Caxias do Sul: Educs, 2011.  
PINOTTI, Rafael. Educação ambiental para o século XXI: no Brasil e no Mundo. São 

Paulo: Blücher, 2018.  
RUSCHEINSKY, ALOISIO. Educação Ambiental: Abordagens múltiplas. Porto Alegre: 

Penso, 2012.  

 

COMPLEMENTAR 

 

ALBANUS, Lívia L. F. Ecopedagogia: Educação e meio ambiente. Curitiba: InterSaberes, 

2012.  

BORTONI-RICARDO, S. M.; MACHADO, V. R.; CASTANHEIRA, S. F. Formação do 

professor como agente letrador. São Paulo: Contexto, 2010.  
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BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. v. 

10.3 Brasília: MEC SEF, 1997. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/meioambiente.pdf. Acesso em: 04 de jul. 2022.  

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. v. 4. 

Brasília: MEC SEF, 1997. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro04.pdf. 04 de jul. 2022.  

LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. Educação Ambiental no Brasil: Formação, identidades 

e desafios. Campinas: Papirus, 2015.  

PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; PELICIONE, M. C. F. Educação ambiental e sustentabilidade. 

São Paulo: Manole, 2014.  

SATO, Michèle; CARVALHO, Isabel. Educação Ambiental. Porto Alegre: ArtMed, 2011.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 4° Semestre 

DISCIPLINA: Marketing Pessoal (Optativa) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 01 hora/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas/aula 

I – EMENTA 

Abordagem sobre as técnicas de marketing aplicadas a pessoa, como forma de valorizar a 

imagem pessoal e fortalecer relacionamentos pessoais e profissionais. Desenvolve a 

habilidade de ressaltar características próprias de uma pessoa, valorizando, construindo e 

expondo diferenciais de ordem pessoal e profissional, de forma ética e convincente. O 

conjunto de estratégias e técnicas éticas que ajudam a desenvolver importantes habilidades 

de percepção, convívio social e profissional, liderança e carisma como ferramenta de trabalho 

e de negócios. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

• Propiciar ao estudante o ferramental necessário para se apresentar em variados 

contextos de forma positiva, ética e convincente. 

• Transmitir ao estudante as características das principais técnicas de marketing pessoal. 

• Propiciar uma visão geral dos conceitos para planejamento de seu próprio marketing 

pessoal. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Sedimentar todos os conceitos e técnicas de marketing pessoal. 

2. Desenvolver no estudante a capacidade de planejamento seu próprio marketing pessoal e 

de outras pessoas entre seu convívio pessoal e profissional. 

3. Saber controlar e medir a eficácia das ações, desenvolvendo as habilidades de percepção, 

liderança e convívio social e profissional. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Definições sobre marketing versus marketing pessoal 

2) Planejamento Estratégico Pessoal e Profissional 

. Descobrindo sua missão 

. Determinando seus valores 

. Promovendo uma visão de futuro 

3) Autoconhecimento Pessoal e Profissional 

. Análise SWOT 

. Balanced Scorecard 

4) Estratégia de Construção de sua marca Pessoal 

. Embalagem: aparência, etiqueta, vocabulário. 

. Conteúdo: formação, currículo, competências, técnicas de apresentação e oratória. 

. Visibilidade: marca pessoal, seu slogan, cartão de visita, home page, e-mail. 

. Ênfase: repetição, comunicação, credibilidade. 
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. Divulgação e os cuidados necessários em cada modalidade: networking, eventos, 

oportunidades, redes sociais. 

. Diferenciação: concorrência, autenticidade, ética. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

O curso será desenvolvido por meio de:  

 Leitura e análise de textos. 

 Realização online de exercícios teóricos e práticos. 

VI – AVALIAÇÃO 

 Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto. 

 A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da IES. (As avaliações 

e o critério de aprovação seguem o determinado pela instituição, que por sua vez estão 

divulgados no manual do aluno). 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

CIAMPA, A.; PEIXOTO, A.; GOMES, C.; MELO, P. Marketing pessoal e empregabilidade: 

do planejamento de carreira ao networking. São Paulo: Érica, 2014.  

CILETTI, D. Marketing pessoal: estratégicas para os desafios atuais. São Paulo: Cengage 

Learning, 2017.  

DELGADO, Elaine Christine Pessoa. Gestão de imagem pessoal e personal branding. 

Curitiba: InterSaberes, 2021.  

RIZZO, Claudio. Marketing pessoal no contexto pós-moderno. São Paulo: Trevisan, 2017.  

COMPLEMENTAR 

 

FERREIRA JUNIOR, Achiles Batista. Marketing digital: uma análise do mercado 3.0. 

Curitiba: Intersaberes, 2015.  

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. São Paulo: Pearson, 2015.  

LIMA-CARDOSO, A.; SALVADOR, D.; SIMONIADES, R. Planejamento de marketing 

digital. São Paulo: Brasport, 2018.  

SANTOS, A. S. dos. Marketing de relacionamento. São Paulo: Pearson, 2015.  

WOOD, M. Planejamento de marketing. São Paulo: Saraiva, 2015.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 4º Semestre 

DISCIPLINA: Direitos Humanos (Optativa) 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 01 hora/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas/aula 

I – EMENTA 

Estudo de temas considerados relevantes para o exercício dos Direitos Humanos, 

promovendo uma postura ética e de responsabilidade social. A disciplina promoverá diálogos 

e debates que conduzam ao desenvolvimento do pensamento crítico e da análise sistêmica 

sobre o futuro da humanidade em prol da justiça econômica e social. Incentiva o entendimento 

das implicações morais e políticas dos Direitos Humanos para que a sociedade, os grupos e 

os indivíduos tenham consciência de que são protegidos pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos aceita pela maioria das nações. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver o conhecimento básico dos conceitos apresentados na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos; 

Promover a responsabilidade social e o pensamento crítico acerca do desenvolvimento 

humano e social; 

Enfatizar práticas como: exercício dos direitos iguais, defesa dos fundamentos da liberdade, 

da justiça e da paz; 

Elevar o compromisso de promover a cooperação com a Organização das Nações Unidas em 

ações que semeiem o respeito universal e a manutenção e conquista das liberdades. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender historicamente a práxis relacionada aos Direitos Humanos. 

Desenvolver habilidades necessárias para compreensão, respeito e aplicação dos Direitos 

Humanos. 

Identificar o papel e importância dos Direitos humanos na constituição do sujeito e, 

consequentemente, em sua formação como cidadão e profissional. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução ao sistema de Direitos Humanos 

2. Implementação dos Instrumentos Universais de Direitos Humanos 

3. Sistemas Regionais de Proteção e Promoção de Direitos Humanos 

a. Europa 

b. Américas 

c. África 

d. Outras Regiões 

4. Proibição da tortura 

5. Direito de não viver na pobreza 

6. Antirracismo e não discriminação 

7. Direito à saúde 
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8. Direitos humanos das mulheres 

9. Primado do Direito e julgamento justo 

10. Liberdades religiosas 

11. Direito à educação 

12. Direitos humanos da criança 

13. Direitos humanos em conflito armado 

14. Direito ao trabalho 

15. Direito à privacidade 

16. Liberdade de expressão e liberdade dos meios de informação 

17. Direitos à democracia 

18. Direito das minorias 

19. Direito ao asilo 

20. A luta global pelos Direitos Humanos 

21. Movimentos de direitos humanos e a construção da cidadania 

22. Políticas públicas de direitos humanos (órgãos de defesa, proteção e promoção de 

direitos humanos). 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

O curso será desenvolvido por meio de:  

 Leitura e análise de textos. 

 Realização online de exercícios teóricos e práticos. 

VI – AVALIAÇÃO 

 Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto. 

 A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da IES. (As avaliações 

e o critério de aprovação seguem o determinado pela instituição, que por sua vez estão 

divulgados no manual do aluno). 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2018.  

GUERRA, Sidney. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2020.  

PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2018.  

COMPLEMENTAR 

 

AUGUSTIN, Sérgio; OLIVEIRA, Mara de. Direitos humanos: emancipação e ruptura. Caxias 

do Sul: EDUCS, 2014.  
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: 

Saraiva, 2018.  
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LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos: constituição, racismo e 

relações internacionais. Barueri: Manole, 2005.  

MATTOS NETO, Antonio José de. Direitos Humanos e democracia inclusiva. São Paulo: 

Saraiva, 2012.  

NAÇÕES UNIDAS. Diretos Humanos: a carta universal de Direitos Humanos. Nº 2. Rev. 1. 

1995-2004. Disponível em: http://direitoshumanos.gddc.pt/pdf/Ficha_Informativa_2.pdf. 

Acesso em: 04 de jul. 2022. 
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 5º Semestre 

DISCIPLINA: Farmacologia Aplicada 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula/semanal 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula/mensal 

I – EMENTA 

Estudo das bases moleculares da ação de medicamentos, das utilizações terapêuticas, das 

interações medicamentosas e efeitos adversos das principais classes empregadas na 

terapêutica. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Fornecer ao aluno conhecimento básico da Farmacologia dos diversos sistemas do organismo 

humano, tornando-o apto a discorrer sobre a farmacocinética, mecanismos de ação, usos 

terapêuticos, efeitos colaterais e toxicidade, além de interações medicamentosas. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O aluno, ao final do curso, deverá estar apto a discorrer sobre a farmacocinética, mecanismos 

de ação, usos terapêuticos, efeitos colaterais e toxicidade, interações medicamentosas além 

de alertar quanto ao mau uso ou abuso de medicamentos. Assim, o aluno deverá ter 

condições de orientar, de maneira consciente e correta a utilização dos medicamentos, 

dialogando com a comunidade e outros profissionais da área da saúde. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 

Apresentação do conteúdo programático, discussão sobre a importância da disciplina na 

formação do farmacêutico, apresentação das formas de avaliação, provas e exercícios, 

apresentação da bibliografia básica 

Princípios básicos dos Fármacos antimicrobianos. Mecanismos de ação, principais efeitos 

adversos, Antibióticos e Antifúngicos. Mecanismos de resistência. Testes de susceptibilidade 

aos Fármacos antimicrobianos. 

Fármacos que afetam a síntese de proteínas bacterianas; 

Fármacos que interferem na síntese ou na ação do folato; 

Fármacos que interferem na síntese de peptidoglicano; 

Fármacos inibidores da função do DNA; 

Fármacos que alteram a permeabilidade da membrana celular; 

Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol – tratamento farmacológico da tuberculose 

Fungos e infecções fúngicas; 

Fármacos antifúngicos sistêmicos; 

Fármacos antifúngicos sistêmicos para infecções mucocutâneas; 

Fármacos antifúngicos tópicos. 

Novas terapias antifúngicas potenciais; 

Antifúngicos poliênicos, imidazólicos, alilaminas, griseofulvina, flucitosina, caspofungina 

Agentes Antivirais: agentes anti-influenza, anticitomegalovírus e antiherpesvírus; mecanismo 

de ação e efeitos adversos; 
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Antirretrovirais – inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa, inibidores não-

nucleosídicos da transcriptase reversa e inibidores de protease; esquemas terapêuticos no 

tratamento do paciente HIV positivo. 

fármacosanti-hepatites e interferons 

Quimioterapia das infecções por protozoários:  

amebíase, giardíase, tricomoníase, tripanossomíase, leishmaniose, malária e outras 

infecções por protozoários. 

Tratamento farmacológico das infecções por helmintos e outras infecções por parasitárias 

Fármacos que atuam no tratamento de doenças do trato gastrointestinal – mecanismos de 

ação, principais utilizações terapêuticas, principais efeitos adversos. 

Fármacos utilizados para o controle da acidez gástrica e no tratamento de úlceras pépticas e 

refluxo gastresofágico. 

Pró-cinéticos, antieméticos e fármacos utilizados no tratamento da síndrome do intestino 

irritável 

Fármacos usados no tratamento da diarreia e constipação 

Fármacos utilizados no tratamento de problemas biliares e pancreáticos 

Exercícios em sala e discussão de casos 

Vista de provas e correção da mesma. 

Princípios gerais da quimioterapia do câncer. 

Antineoplásicos: antimetabólitos, antibióticos, agentes alquilantes, inibidores de microtúbulos, 

anticorpos monoclonais, hormônios esteroidais e seus antagonistas 

Fármacos Imunossupressores – mecanismos de ação, principais utilizações terapêuticas, 

principais efeitos adversos 

Imunomoduladores, imunossupressores e imunoestimulantes 

Tratamento de Lúpus e Esclerose Múltipla 

Uso de anticorpos poli e monoclonais como medicamentos no caso de evitar rejeição a 

transplantes e doenças autoimunes 

Fármacos que atuam no tratamento de doenças do trato gastrointestinal – mecanismos de 

ação, principais utilizações terapêuticas, principais efeitos adversos. 

Fármacos utilizados para o controle da acidez gástrica e no tratamento de úlceras pépticas e 

refluxo gastresofágico. 

Pró-cinéticos, antieméticos e fármacos utilizados no tratamento da síndrome do intestino 

irritável 

Hormônios e antagonistas hormonais – mecanismos de ação, principais utilizações 

terapêuticas, principais efeitos adversos 

Análogos aos hormônios da tireoide e anti-tireoideanos 

Contraceptivos e esteroides anabolizantes 

Fármacos que afetam a calcificação e a renovação óssea. Tratamento de osteoporose 

Farmacologia hormonal 

Hormônios da hipófise anterior 

Hormônios da hipófise posterior 

Hormônios tireóideos 

Outros Neurohormônios 

Hormônios sexuais 

Ocitocina e outros fármacos obstétricos e ginecológicos 

Hormônios adrenais 

Hipersecreção de adrenocorticosteroides 

Hormônios pancreáticos 
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Exercícios em sala e discussão de casos 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

O curso contará com aulas expositivas utilizando recursos audiovisuais além de exercícios e 

discussão de casos. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ALLEN Jr., Loyd V.; POPOVICH, Nicholas G.; ANSEL, Howard C. Formas farmacêuticas e 

sistemas de liberação de fármacos. Porto Alegre: ArtMed, 2013.  
KATZUNG, Bertram G.; TREVOR, Anthony J. Farmacologia básica e clínica. Porto Alegre: 

AMGH, 2017.  
SOARES, Vinícius H. P. Farmacologia humana básica. São Caetano do Sul: Difusão, 

2017.  
 

COMPLEMENTAR 

 

FORD, Susan M. Farmacologia Clínica. Porto Alegre: Grupo GEN, 2019.  

FUCHS, Flávio Danni, WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica e terapêutica. São 

Paulo: Guanabara Koogan, 2017.  

LARINI, Lourival. Fármacos e medicamentos. Porto Alegre: ArtMed, 2011.  

SILVA, Deborah Galvão Coelho da; OLIVEIRA, Vinícius Bednarczuk de. Fundamentos da 

farmacologia: base dos fármacos aplicados à saúde. Curitiba: InterSaberes, 2021.  
STORPIRTIS, Silvia. Farmacocinética Básica e Aplicada. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 5º Semestre 

DISCIPLINA: Farmacognosia 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula 

I – EMENTA 

A disciplina de farmacognosia estuda a importância de produtos naturais na obtenção de 

medicamentos, sejam como fontes específicas ou como modelos de novos fármacos, além 

de controle de qualidade na obtenção dos mesmos. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Proporcionar aos alunos da disciplina conhecimentos sobre o cultivo, seleção, beneficiamento 

e identificação macroscópica e microscópica de drogas vegetais, e sobre a extração, 

caracterização, ações farmacológicas, toxicológicas e empregos dos princípios ativos de 

origem vegetal. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reconhecer a importância das drogas de origem natural, origem dos medicamentos e as 

áreas de interface da Farmacognosia. 

Conhecer os fatores que afetam a produção de drogas vegetais. 

Conhecer os métodos de identificação, controle de qualidade, processos extrativos, 

farmacologia e toxicologia de metabólitos: polissacarídeos, taninos, flavonoides. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Apresentação da disciplina. Introdução à Farmacognosia. 

 Histórico 

 Importância 

Campo de atividade farmacognóstica 

Legislação de fitoterápicos e plantas medicinais. Conceitos básicos em Farmacognosia 

(planta medicinal, droga vegetal, princípio ativo, princípio inativo, droga derivada, fitoterápico, 

fitoterápico). 

Taxonomia vegetal 

Produção de drogas vegetais, tratamento, conservação, estocagem de drogas vegetais. 

Análise de drogas (controle de qualidade de drogas vegetais) – amostragem, métodos diretos 

e indiretos 

Tecidos permanentes complexos, inclusões orgânicas e inorgânicas (cortes e observação 

microscópica) 

Correção da prova 

Processos extrativos e de separação de metabólitos secundários de drogas vegetais: infusão, 

decocção, digestão Métodos de extração: maceração, percolação, extrato, tintura Metabólitos 

secundários 

Taninos: conceito, classificação, ações farmacológicas e toxicológicas, extração, 

identificação e caracterização de drogas vegetais. 
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Polissacarídeos principais: amido, celulose, gomas, mucilagens, pectinas : utilização e drogas 

vegetais 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

O curso será ministrado através de aulas teóricas e práticas. As aulas teóricas serão 

expositivas com ilustrações através de retroprojeção e slides, bem como amostras de plantas 

medicinais. As aulas práticas acompanharão os assuntos teóricos. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

OLIVEIRA, Fernando de; AKISUE, Gokithi; AKISUE, Maria Kutoba. Farmacognosia. São 

Paulo: Atheneu, 2014.  

OLIVEIRA, Letícia Freire de; MAIOR, João Fhilype Andrade Souto; DRESCH, Roger Remy. 

Farmacologia pura. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  

SIMÕES, Cláudia Maria Oliveira. Farmacognosia: do produto natural ao medicamento. São 

Paulo: Artmed. 2018.  

COMPLEMENTAR 

 

CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda. As plantas sagradas medicinais e o 

sagrado. A etnofarmacobotânica em uma revisão historiográfica da medica popular no 

Brasil. São Paulo: Ícone, 2014.  

FARMACOPÉIA BRASILEIRA. Brasília, ANVISA/FIOCRUZ, 2010. Disponível em: 

<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-brasileira>. Acesso 

em: 03 de mar. 2022. 

LIMA, Cristina Peitz de. Plantas medicinais e fitoterapia. São Paulo: Contentus, 2020.  

MAIOR, João Fhilype Andrade Souto; SPERRY, Angela; CID, Annaline Steigert; 

RESENDE, Carlos Ananias Aparecido; ANDRIGHETTI, Letícia Hoerbe. Farmacognosia 

aplicada. Porto Alegre: SAGAH, 2020.  

MONTEIRO, Siomara da Cruz; BRANDELLI, Clara Lia Costa. Farmacobotânica. Porto 

Alegre: Artmed, 2017.  

WEIL, Roberto. As ervas que curam: um reencontro com a farmacologia natural. São 

Paulo: Globa, 2015.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 5º Semestre 

DISCIPLINA: Farmacotécnica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula 

I – EMENTA 

Aspectos da elaboração, dispensação e utilização de medicamentos: estudo e técnica de 

preparação de formas farmacêuticas e sua correta administração. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Fornecer ao aluno os fundamentos teórico-práticos para o desenvolvimento, preparo, 

dispensação e administração das principais formas farmacêuticas. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Capacitar o aluno quanto à distinção das formas farmacêuticas, análise e interpretação 

farmacotécnica das prescrições, manipulação e dispensação de medicamentos, através de 

conhecimentos teóricos e práticos fundamentais para sua atuação técnica e profissional. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

INTRODUÇÃO À FARMACOTÉCNICA 

Importância da Farmacotécnica no contexto das Ciências Farmacêuticas e suas relações 

de interdisciplinaridade. 

História do medicamento e da Farmacotécnica. 

CONCEITUAÇÃO E TERMINOLOGIA EMPREGADAS EM FARMACOTÉCNICA 

Principais conceitos – estabelecidos pela legislação da ANVISA 

Insumos farmacêuticos ativos e inertes 

Excipiente, veículo, adjuvante 

Droga, fármaco, medicamento, remédio 

Forma farmacêutica, fórmula farmacêutica 

Medicamentos oficinais, medicamentos magistrais 

Especialidade farmacêutica 

Medicamentos alopáticos, medicamentos homeopáticos 

Medicamentos fitoterápicos 

Medicamentos genéricos 

Medicamentos similares 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Efeito local ou sistêmico, vantagens, desvantagens e formas farmacêuticas aplicáveis 

para cada via. 

Bucal 

Sublingual 

Oral 

Nasal 

Otológica 
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Oftálmica 

Cutânea 

Vaginal 

Retal 

Parenteral 

BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO EM FARMÁCIA (BPMF) 

Regulação técnica sobre Boas Práticas de Manipulação em Farmácia 

CÁLCULOS EM FARMACOTÉCNICA 

Conversão de unidades de medidas: massa e volume 

Determinação de percentual p/p, p/v, v/p, v/v 

Determinação de massa ou volume a ser utilizado na preparação a partir de porcentagem 

p/p, p/v, v/p, v/v 

ESTABILIDADE E CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Conceitos 

Noções gerais sobre tipos de estabilidade, prazo de validade e especificações para limites 

de substância principal e produtos de degradação. 

Regulação técnica vigente e códigos oficiais. 

Principais reações de degradação. 

ESTABILIDADE E CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS:  

Fatores extrínsecos (tempo, temperatura, luz, umidade, microorganismos, oxigênio, 

dióxido de carbono e materiais de acondicionamento) que influenciam a estabilidade. 

Meios de evitar/controlar degradação (aspectos de formulação e estabilizantes, processos 

produtivos, materiais de acondicionamento e armazenagem). 

PRÉ-FORMULAÇÃO 

Principais aspectos 

Excipientes 

Parâmetros para escolha de excipientes 

TRATAMENTO DA ÁGUA 

Principais sistemas de tratamento de água para utilização na produção medicamentos. 

Solução antisséptica e enxaguatório bucal. 

FORMAS FARMACÊUTICAS LÍQUIDAS – SOLUÇÕES 

Conceitos 

Aspectos físico-químicos e farmacotécnicos 

Fatores que influenciam na dissolução de substâncias 

Conceitos e principais aspectos de soluções otológicas, enxaguatórios, colutórios, duchas, 

enemas, colírios, errinos, domissanitários, soluções extrativas. 

Cálculo de isotonia 

SOLUÇÕES 

Elixires 

Características 

Importância 

11.1.3 Componentes 

Técnicas de preparação 

Estabilidade 

Acondicionamento 

Xaropes 

Características 

Importância 
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Componentes 

Técnicas de preparação 

Processos de fabricação visando atendimento às exigências microbiológicas 

Acondicionamento 

SOLUÇÕES 

Principais aspectos de Aerossóis, Inalantes e Sprays 

FORMAS FARMACÊUTICAS LÍQUIDAS – SISTEMAS DISPERSOS: SUSPENSÕES 

Características gerais 

Importância 

Componentes 

Agentes molhantes 

Agentes floculantes 

Agentes suspensores 

SUSPENSÕES 

Tipos de sedimentos: floculado e compacto. 

Redispersibilidade 

Lei de Stokes 

Estabilidade 

SUSPENSÕES 

Reologia 

Processos produtivos e equipamentos 

Acondicionamento 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

O curso é ministrado através de aulas teóricas, práticas e seminários. 

VI– AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ALLEN Jr., Loyd V.; POPOVICH, Nicholas G.; ANSEL, Howard C. Formas farmacêuticas e 

sistemas de liberação de fármacos. Porto Alegre: ArtMed, 2013.  

LANG, Keline. Fundamentos de farmacotécnica. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  

THOMPSON, Judith E. A prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. Porto 

Alegre: Grupo A, 2015.  

 

COMPLEMENTAR 
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BERMAR, Kelly Cristina Oliveira. Farmacotécnica: técnicas de manipulação de 

medicamentos. São Paulo: Érica, 2014.  

CONSIGLIERI, Vladi Olga. Farmacotécnica. Revista Brasileira de Ciências 

Farmacêuticas [online]. 2002, v. 38, n. 4 [Acessado 7 Abril 2022], pp. 499. Disponível 

em: https://doi.org/10.1590/S1516-93322002000400013. Acesso em: 03 de mar. 2022. 

Ítala, Morgânia Farias da Nóbrega. Desenvolvimento farmacotécnico e estudo de 

estabilidade de comprimidos à base de captopril. 2006. Dissertação (Mestrado). 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2006. Disponível em: 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFPE_4e69060c2c83021760c73dd07b5ca937. Acesso 

em: 03 de mar. 2022. 

JULIANI, Cecília Schimming Riscado. Medicamentos: noções básicas, tipos e formas 

farmacêuticas. São Paulo: Érica, 2014.  

MACHADO, Marcella Gabrielle Mendes. Farmacotécnica e tecnologia de medicamentos 

líquidos e semissólidos. Porto Alegre: SAGAH, 2021.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

PERÍODO: 5º Semestre 

DISCIPLINA: Imunologia Clínica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula 

I – EMENTA 

A Disciplina de Imunologia Clínica estuda os principais grupos de micro-organismos causadores 

de doenças em seres humanos, considerando seus aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos, 

métodos de diagnóstico laboratorial e tratamento, proporcionando ao aluno conhecimento básico 

e aplicado ao exercício da profissão farmacêutica no seu sentido amplo. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Fornecer conhecimentos teóricos e práticos sobre as principais infecções, estabelecendo suas 

formas de diagnóstico e controle. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Permitir contato com a rotina de um laboratório de Imunologia Clínica, considerando as diferentes 

técnicas utilizadas para diagnóstico. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação do curso: conteúdo, avaliação, estudo dirigido. 

Revisão: Sistema Imune (células, tecidos, órgão linfoides); Antígeno (definição, epítopo, 

imunogenicidade, antigenicidade), antígeno recombinante, fatores que interferem na 

imunogenicidade; Anticorpo (estrutura básica Fab, Fc, sítio combinatório). 

Interação Antígeno-Anticorpo “in vitro” (características: especificidade, reversibilidade, constante 

de afinidade). Reação cruzada, reação inespecífica, anticorpos de alta e baixa avidez. 

Anticorpo monoclonal. 

Controle de Qualidade em Imunoensaios 

Amostras utilizadas em Imunoensaios (indicar o material biológico, cuidados com a coleta, 

transporte, preparo do paciente) 

Biossegurança e Descarte 

Importância e Aplicação da Imunologia Clínica 

Aplicação dos testes imunológicos em bancos de sangue (triagem de doadores, importância da 

entrevista, testes imunológicos para HIV, VHB, VHC, Sífilis, Doença de Chagas, HTLV, resultado 

falso-positivo, resultado falso-negativo. 

Parâmetros imunológicos: conceitos de: especificidade, sensibilidade, falso-positivo, falso-

negativo, reação cruzada, reação inespecífica. 

Exercício (provão 2000 – parâmetros). 

Doenças Congênitas: Toxoplasmose, Sífilis, Rubéola, Citomegalovírus: transmissão, 

caracterização, epidemiologia, diagnóstico imunológico e molecular, profilaxia, tratamento. 

Discussão de caso clínico. 

Introdução às técnicas imunológicas – reagentes não marcados 

Reações de precipitação e aglutinação 
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Introdução às técnicas imunológicas – reagentes marcados 

Técnicas Sorológicas:  

Imunoenzimáticos ELISA, dot-ELISA, Western blotting 

Infecções virais: HIV/AIDS: histórico, transmissão, profilaxia, epidemiologia, diagnóstico 

imunológico e molecular, estudo de vacinas. Abordar a importância da “janela sorológica” em 

HIV. Diferenciar do vírus HTLV. Triagem em banco de sangue. Relacionar a imunodeficiência. 

Discussão de caso clínico. 

Hepatites A, C, D e E: transmissão, profilaxia, diagnóstico imunológico e molecular, vacina VHA. 

Discussão de caso clínico. 

Hepatite B: transmissão, profilaxia, diagnóstico imunológico e molecular, vacina. Diferenciar 

doador de sangue vacinado, não vacinado, em fase aguda, em fase crônica. 

Discussão de caso clínico. 

Infecções virais: Dengue e Febre Amarela: histórico, transmissão, profilaxia, diagnóstico 

imunológico e molecular, epidemiologia, vacinas. 

Infecções Transfusionais – critérios de triagem, seleção de doadores, metodologia adequada, 

agentes transmissíveis por transfusão 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

Aulas teóricas expositivas, aulas práticas em grupo, realização de estudos dirigidos. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

FERREIRA, Antonio Walter; MORAES, Sandra Lago. Diagnóstico laboratorial das 

principais doenças infecciosas e autoimunes. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2017.  

FORTE, Wilma Carvalho Neves. Imunologia: do básico ao aplicado. Porto Alegre: ArtMed, 

2015.  

LEVINSON, Warren; CHING-HONG, Peter; JOYCE, Elizabeth A.; NUSSBAUM, Jesse; 

SCHWARTZ, Brian. Microbiologia médica e imunologia. Porto Alegre: AMGH, 2022.  

MARTINS, Mílton Arruda. Clínica médica: alergia e imunologia clínica, doenças da pele, 

doenças infecciosas e parasitárias. Barueri: Manole, 2016. Vol. 7.  

SILVA, Adeline Gisele Teixirada. Imunologia aplicada: fundamentos, técnicas 

laboratoriais e diagnósticos. São Paulo: Érica, 2014.  

 

COMPLEMENTAR 
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COICO, Richard; SUNSHINE, Geoffrey. Imunologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2019.  

DELVES, Peter J.; MARTIN, Seamus J.; BURTON, Dennis R.; ROITT, Ivan M. 

Fundamentos de Imunologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.  

FREITAS, Elisangela de. Imunologia, Parasitologia e Hematologia Aplicadas à 

Biotecnologia. São Paulo: Érica, 2015.  

FREITAS, Elisangela Oliveira de; GONÇALVES, Thayanne Oliveira de Freitas. 

Imunologia, Parasitologia e Hematologia Aplicadas à Biotecnologia. São Paulo: 

Saraiva, 2015.  

GRANATO, Laís Moreira; GALDEANO, Diogo Manzano. Microbiologia, parasitologia e 

imunologia. Curitiba: InterSaberes, 2020.  

PLAYFAIR, J. H. L.; CHAIN, B. M. Imunologia básica: guia ilustrado de conceitos 

fundamentais. Barueri: Manole, 2013.  

SEHNEM, Nicole Teixeira. Microbiologia e imunologia. São Paulo: Pearson, 2015.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 5º Semestre 

DISCIPLINA: Microbiologia e Micologia Clínica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula 

I – EMENTA 

- Estuda os principais grupos de bactérias e fungos causadores de doenças em seres 

humanos, considerando seus aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos, métodos de 

diagnóstico laboratorial e tratamento. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

- Fornecer conhecimentos teóricos e práticos sobre as principais infecções causadas por 

bactérias e fungos, estabelecendo suas formas de diagnósticos e de controle. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar bactérias e fungos relacionados a doenças que acometem seres humanos; 

- Permitir contato com a rotina de um laboratório de microbiologia/micologia clínica, 

considerando as diferentes técnicas utilizadas para diagnóstico. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Considerações gerais sobre a microbiologia no laboratório de análises clínicas, 

biossegurança e CIH. 

Cultivo e crescimento de microrganismos: a) Meios de cultura; b) Controle de 

crescimento c)princípios de provas bioquímicas. d) automação. 

Diagnóstico microbiológico das infecções: tegumentares; do trato urinário; intestinais; 

respiratórias; genitais e meningites. 

Diagnóstico diferencial de cocos Gram positivos: a) Staphylococcusspp; b) 

Streptococcusspp; c) Enterococcus spp. Abordar Cepas como MRSA e 

Enterococcusresistentes à vancomicina. 

Diagnóstico diferencial de: a) Neisseriaspp; b) Micobactérias 

Diagnóstico diferencial de: a) Bacilos Gram-negativos não fermentadores; b) 

Haemophilusspp; c)Bordetellaspp 

Diagnóstico diferencial de enterobactérias: a) Salmonella spp., b) Shigellaspp; c) 

Yersiniaspp; d) Escherichia coli 

Diagnóstico diferencial de: a) Corynebacteriumspp, b) Bacillusspp; c) Listeriaspp; d) 

Pseudomonasspp(cepas multirresistentes). Abordar Antrax. 

Diagnóstico diferencial de: a)Campylobacterspp; b)Vibriospp; 

Características gerais dos fungos: metabolismo, crescimento e cultivo; 

Micoses superficiais: Ptiríase versicolor; 

Micoses cutâneas: Onicomicose, Dermatomicoses cutâneas 

Micoses subcutâneas: Esporotricose; 

Micoses sistêmicas: Paracoccidioidomicose, Criptococose, Coccidioidomicose, 

Histoplasmose e Pneumocistose 
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V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas teóricas expositivas, aulas práticas em grupo, realização de estudos dirigidos. 

VI– AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

BROOKS, Geo F.; CARROLL, Karen C.; BUTEL, Janet S; MORSE, Stephen A; MIETZNER, 

Timothy A. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. Porto Alegre: AMGH, 

2014.  

LEVINSON, Warren; CHING-HONG, Peter; JOYCE, Elizabeth A.; NUSSBAUM, Jesse; 

SCHWARTZ, Brian. Microbiologia médica e imunologia. Porto Alegre: AMGH, 2022.  

MEZZARI, Adelina; FUENTEFRIA, Alexandre Meneghello. Micologia no laboratório 

clínico. Barueri: Manole, 2013.  
TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. Porto Alegre: 

Grupo A, 2017.  
ZAITZ, Clarisse. Compêndio de micologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2010.  
 

COMPLEMENTAR 

 

BARBOSA, Heloiza Ramos; GOMEZ, José Gregório Cabrera; TORRES, Bayardo Baptista. 

Microbiologia básica: bacteriologia. São Paulo: Atheneu, 2018.  

FRANÇA, Fernanda Staoenhorst; LEITE, Samantha Brum. Micologia e virologia. Porto 

Alegre: SAGAH, 2018.  

GRANATO, Laís Moreira; GALDEANO, Diogo Manzano. Microbiologia, parasitologia e 

imunologia. Curitiba: InterSaberes, 2020.  

HÖFLING, José Francisco. Microscopia de luz em microbiologia: morfologia bacteriana e 

fúngica. Porto Alegre: ArtMed, 2011.  

MADIGAN, Michael T.; MARTINKO, John M.; DUNPLAP, Paul V.; CLARK, David P. 

Microbiologia de Brock. Porto Alegre: ArtMed, 2011.  

SALVATIERRA, Clabijo Mérida. Microbiologia: aspectos morfológicos, bioquímicos e 

metodológicos. São Paulo: Érica, 2016.  

SEHNEM, Nicole Teixeira. Microbiologia e imunologia. São Paulo: Pearson, 2015.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 5º semestre 

DISCIPLINA: Metodologia do Trabalho Acadêmico 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula 

I – EMENTA 

Promover a iniciação à pesquisa científica. Proporcionar informações relativas à 

conceituação de ciência e de seus objetivos. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Dar conhecimento da relação da produção científica e o contexto histórico social. Fornecer 

instrumental básico para a realização adequada da pesquisa bibliográfica e organização de 

trabalhos pautados por princípios científicos. Fornecer fundamentação teórico-científica para 

a realização de trabalhos acadêmicos. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Introduzir o aluno na linguagem científica por meio de uma visão geral das várias formas de 

planejamento de pesquisa, tendo como objetivo fornecer ao aluno instrumentos para elaborar 

um projeto de pesquisa, redigir e apresentar relatórios e trabalhos acadêmicos. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. História da ciência e das universidades. 

2. Conhecimento científico versus senso comum. Pesquisa teórica versus pesquisa 

empírica. 

3. Os quatro tipos de conhecimento: popular, filosófico, religioso e científico 

4. A determinação histórica na produção do conhecimento. 

5. O papel da ciência na sociedade atual. A ciência e a pós-modernidade. 

6. Iniciação à pesquisa científica. 

7. Teorias. Métodos. 

8. Levantamento bibliográfico. Organização, funcionamento e uso da biblioteca. 

9. A busca nas fontes de informação: primária, secundária e terciária. 

10. A Internet e o ciberespaço, novo plano de captação da informação. Fontes de 

informação: Sibi (USP),Portal Periódicos da CAPES, IBICT, SCIELO, Web of Science, 

Normas ABNT  

11. Introdução à estruturação do trabalho acadêmico. 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

Aulas teóricas expositivas, destinadas a ministrar o programa da disciplina. 

VI– AVALIAÇÃO 

• Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela FAPAL. 

file:///C:/Users/funcionario/AppData/Local/Temp/Rar$DI30.985/MTA%20e%20MP/MTA%20e%20MP/MTA%20e%20MP/A%20SEPI%20SEI/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/OTXJCR57/Eng-QuímD/ementas/info.htm
file:///C:/Users/funcionario/AppData/Local/Temp/Rar$DI30.985/MTA%20e%20MP/MTA%20e%20MP/MTA%20e%20MP/A%20SEPI%20SEI/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/OTXJCR57/Eng-QuímD/ementas/info.htm
http://www.usp.br/sibi
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.ibict.br/
http://www.scielo.org/
http://www.webofscience.com/
file:///C:/Users/funcionario/AppData/Local/Temp/Rar$DI30.985/MTA%20e%20MP/MTA%20e%20MP/MTA%20e%20MP/A%20SEPI%20SEI/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/OTXJCR57/Eng-QuímD/ementas/abntref2.pdf
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• Provas bimestrais e trabalhos. Média ponderada das notas atribuídas às provas de 

teoria e trabalhos. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

AZEVEDO, C. B. Metodologia científica ao alcance de todos. Barueri: Manole, 2018.  

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

científica. São Paulo: Pearson, 2013.  

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. São Paulo: Saraiva, 2017.  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2022.  

PEROVANO, Dalton Gean. Manual de metodologia da pesquisa científica. Curitiba: 

InterSaberes, 2016.  

SAMPIERI, H. Metodologia de pesquisa. Porto Alegre; AMGH, 2013.  

COMPLEMENTAR 

 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2012.  

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos 

de metodologia científica. São Paulo: Makron Brasil, 2007.  

DEMO P. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 2008.  

DEMO, Pedro. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São Paulo: 

Saraiva, 2007.  
FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Porto 

Alegre: Penso, 2013.  

LAKATOS, E. Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2021.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica: ciência do 

conhecimento cientifico; métodos científicos; teoria, hipóteses e variáveis; metodologia 

jurídica. São Paulo: Atlas, 2011.  

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. São Paulo: 

Atlas, 2019.  

MATTAR, João. Metodologia científica na era da informática. São Paulo: Saraiva, 2008.  

RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode 

abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: Atlas, 2009.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 5º Semestre 

DISCIPLINA: Química Farmacêutica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula 

I – EMENTA 

Fornecer conhecimentos teóricos e práticos para entendimento da relação entre a estrutura 

química e a atividade biológica de fármacos. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Estudo das relações entre a estrutura química, propriedades físico-químicas e atividade 

biológica em classes representativas de fármacos, com a finalidade de compreender os 

mecanismos de ação em nível molecular. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Abordar as principais classes de fármacos quanto à gênese, obtenção e desenvolvimento, 

estrutura química, nomenclatura, mecanismo de ação e relação entre a estrutura química e a 

atividade biológica (REA). 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

. 

Definição e importância da Química Farmacêutica. Definições de: (droga, fármaco, 

medicamento e remédio). Nomenclatura de fármacos (nomes: genéricos, químicos, de 

registro, sigla e sinônimo). Classificação dos fármacos (estrutura química, emprego 

terapêutico, sistema alvo e ação farmacológica). 

Propriedades físico-químicas (pH e pka) dos fármacos – Parâmetros de 

solubilidade, eletrônicos e estéricos (estereoquímicos). 

Interações entre fármacos-receptores. 

Anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e anti-inflamatórios esteroidais (AIES). 

(REA, classe de fármacos, descrição resumida do mecanismo e emprego terapêutico). 

Hipnóticos e Sedativos (REA, classe de fármacos, descrição resumida do 

mecanismo e emprego terapêutico). 

Ansiolíticos e Antidepressivos (REA, classe de fármacos, descrição resumida do 

mecanismo e emprego terapêutico). 

Aula Teórica Antipsicóticos e Anticonvulsivantes (REA, classe de fármacos, 

descrição resumida do mecanismo e emprego terapêutico). 

Hipnoanalgésicos, Anestésicos locais e Gerais. Gases terapêuticos. (REA, classe 

de fármacos, descrição resumida do mecanismo e emprego terapêutico). 

Antimicrobianos: -lactâmicos (clássicos e não clássicos), Tetraciclinas, (REA, 

classe de fármacos, descrição resumida do mecanismo e emprego terapêutico). 

Sulfas e Quinolonas (REA, classe de fármacos, descrição resumida do mecanismo 

e emprego terapêutico). 

Antifúngicos e Antivirais 
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Anti-hipertensivos inibidores da ECA. (REA, classe de fármacos, descrição 

resumida do mecanismo e emprego terapêutico). 

Diuréticos (REA, classe de fármacos, descrição resumida do mecanismo e emprego 

terapêutico). 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas teóricas expositivas 

Aulas de laboratório em grupos e discussão dos processos experimentais. 

VI– AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

BARREIRO, Eliezer J.; FRAGA, Carlos Alberto Manssour. Química medicinal: as bases 

moleculares da ação dos fármacos. Porto Alegre: ArtMed, 2015.  

LARINI, Lourival. Fármacos e medicamentos. Porto Alegre: ArtMed, 2011.  

SILVA, Elenilson Figueiredo da. Fundamentos de química medicinal. Porto Alegre: 

SAGAH, 2018.  

 

COMPLEMENTAR 

 

ANDREI, César Cornélio; FERREIRA, Dalva Trevisan; FACCIONE, Milton; FARIA, 

Terezinha de Jesus. Da química medicinal à química combinatória e modelagem 

molecular: um curso prático. São Paulo: Manole, 2012.  

ANVISA, SINDUSFARMA, FARMACOPÉIA BRASILEIRA. Manual das Denominações 

Comuns Brasileiras (MDCB). Vol. 16. Organizadores: Lauro D. Moretto; Rosana 

Mastelaro. Brasília, DF, 2013. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-

br/assuntos/farmacopeia/dcb/arquivos/8140json-file-1. Acesso em: 03 de mar. 2022. 

ANVISA. Farmacopeia Brasileira. ed 5. V.2. Brasília – DF, 2010. Disponível em: 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-brasileira. Acesso em: 

03 de mar. 2022. 

CORDIOLI, Aristides Volpato; GALLOIS, Carolina Benedetto; ISOLAN, Luciano. 

Psicofármacos. Porto Alegre: ArtMed, 2015.  

FIOROTTO, Nilton Roberto. Química: estrutura e estequiometria. São Paulo: Érica, 2014.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 6º Semestre 

DISCIPLINA: Farmacognosia Aplicada 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aula 

I – EMENTA 

Estudo de drogas de origem vegetal, com enfoque na extração, caracterização, propriedades 

farmacológicas, toxicológicas de drogas vegetais contendo glicosídeos flavonoídicos, 

antraquinônicos, saponínicos, cardiotônicos, alcalóides, metilxantinas e óleos essenciais e 

fixos. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Proporcionar aos alunos da disciplina conhecimentos sobre a extração, caracterização, 

ações farmacológicas, toxicológicas e empregos dos princípios ativos de origem vegetal. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer os métodos de identificação, controle de qualidade, processos extrativos, emprego 

terapêutico e toxicologia de drogas vegetais contendo glicosídeos flavonoídicos, 

antraquinônicos, saponínicos, cardioativos, alcaloides, metilxantinas e óleos essenciais e 

fixos. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Glicosídeos flavonoídicos – aula teórica (estrutura fundamental, métodos de extração e 

identificação, propriedades farmacológicas com mecanismo de ação, toxicidade, drogas 

vegetais: cardo de leite, ginko, citrus, camomila, maracujá, arnica, entre outros 

Glicosídeos flavonoídicos – aula prática (extração e identificação) 

Glicosídeos antraquinônicos – aula teórica (estrutura fundamental, métodos de extração e 

identificação, propriedades farmacológicas com mecanismo de ação) 

Glicosídeos antraquinônicos – aula teórica (toxicidade, drogas vegetais: cáscara sagrada, 

sene, ruibarbo, babosa, frângula, hipérico, ipê roxo, hena.) 

Glicosídeos antraquinônicos – aula prática (extração e identificação) 

Glicosídeos saponínicos – aula teórica (estrutura fundamental, métodos de extração e 

identificação, propriedades farmacológicas com mecanismo de ação, toxicidade, drogas 

vegetais: ginseng, calêndula, centela, alcaçuz, salsaparrilha, saboeira, buchinha do norte) 

Glicosídeos saponínicos – aula prática (extração e identificação) 

Glicosídeos cardioativos – aula teórica (estrutura fundamental, métodos de extração e 

identificação, propriedades farmacológicas com mecanismo de ação, toxicidade, drogas 

vegetais: dedaleiras, espirradeira, adonis, estrofanto...). 

Glicosídeos cardioativos – aula prática (extração e identificação) 

Alcalóides – aula teórica (estrutura fundamental – diferenciação entre alcalóides verdadeiros, 

protoalcalóides e pseudoalcalóides, métodos de extração e identificação) 
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Alcalóides – aula teórica (propriedades farmacológicas com mecanismo de ação, toxicidade, 

drogas vegetais: beladona, trombeteira, coca, boldo, papoula, jaborandi, esporão de centeio, 

entre outras) 

Alcalóides – aula prática 

Metilxantinas – aula teórica (estrutura fundamental, identificação, propriedades 

farmacológicas com mecanismo de ação, drogas vegetais: café, guaraná, chá verde, 

cacau, cola) 

Óleos essenciais (estrutura fundamental, métodos de extração e identificação, propriedades 

farmacológicas, drogas vegetais: erva doce, erva cidreira, alecrim, camomila, menta, entre 

outras) 

Óleos fixos estrutura fundamental, métodos de extração e identificação, propriedades 

farmacológicas e usos farmacológicos, drogas vegetais: soja, algodão, mamona, (resina: 

gengibre, maconha) 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

O curso será ministrado através de aulas teóricas e práticas. As aulas teóricas serão 

expositivas com ilustrações através de retroprojeção e slides, bem como amostras de plantas 

medicinais. As aulas práticas acompanharão os assuntos teóricos 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

FARMACOPÉIA BRASILEIRA. Brasília, ANVISA/FIOCRUZ, 2010. Disponível em: 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-brasileira. Acesso em: 

03 de mar. 2022.  
MAIOR, João Fhilype Andrade Souto; SPERRY, Angela; CID, Annaline Steigert; RESENDE, 

Carlos Ananias Aparecido; ANDRIGHETTI, Letícia Hoerbe. Farmacognosia aplicada. Porto 

Alegre: SAGAH, 2020.  
OLIVEIRA, Fernando de; AKISUE, Gokithi; AKISUE, Maria Kutoba. Farmacognosia. São 

Paulo: Atheneu, 2014..  
SIMÕES, Cláudia Maria Oliveira. Farmacognosia: do produto natural ao medicamento. São 

Paulo: Artmed. 2018.  

 

COMPLEMENTAR 

 

CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda. As plantas sagradas medicinais e o 

sagrado. A etnofarmacobotânica em uma revisão historiográfica da medicica popular no 

Brasil. São Paulo: Ícone, 2014.  

LIMA, Cristina Peitz de. Plantas medicinais e fitoterapia. São Paulo: Contentus, 2020.  
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MONTEIRO, Siomara da Cruz; BRANDELLI, Clara Lia Costa. Farmacobotânica. Porto 

Alegre: Artmed, 2017.  
OLIVEIRA, Letícia Freire de; MAIOR, João Fhilype Andrade Souto; DRESCH, Roger Remy. 

Farmacologia pura. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  
WEIL, Roberto. As ervas que curam: um reencontro com a farmacologia natural. São Paulo: 

Globa, 2015.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 6º Semestre 

DISCIPLINA: Farmácia Interdisciplinar 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aula 

I – EMENTA 

Correlacionar os diferentes conteúdos com o objetivo de integração interdisciplinar e 

multiprofissional. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Formação de um profissional com autonomia intelectual, com formação geral e específica que 

facilitem a sua inclusão profissional e/ou acadêmica. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Integrar conhecimentos básicos e profissionalizantes contemplando a interdisciplinaridade e 

o envolvimento multiprofissional do curso. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ANVISA, farmacovigilância 

Programas do SUS 

Reforma sanitária 

Deontologia e Legislação 

HIV e AIDS, HCV, HBV, GRIPE A, Dengue, Febra amarela, Zika, Chikungunya(política de 

distribuição de medicamentos) 

Vacinas e soros 

Biodiversidade 

Descarte de materiais 

Bioética 

Legislação sanitária e profissional 

Química Farmacêutica estrutural 

Rotas de síntese de fármacos 

Farmacologia, biodisponibilidade, farmacocinética, emprego terapêutico. 

Farmacoterapia e Interação 

Boas práticas de dispensação e a utilização racional de medicamentos; 

Conteúdos teóricos e práticos que fundamentam a assistência farmacêutica em nível 

individual e coletivo e a atenção farmacêutica 

Processos tecnológicos farmacêuticos 

Cálculos farmacêuticos 

Produção e garantia da qualidade de matérias primas, insumos e produtos farmacêuticos. 

Controle de qualidade físico-químico e microbiológico de produtos farmacêuticos 

Fitoterápico e legislação 

Farmácia magistral alopática e homeopática 

Farmácia hospitalar 
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Hemocomponentes e hemoderivados. 

Diagnóstico clínico laboratorial e terapêutico 

Interpretação clinico-laboratorial 

Bioquímica básica e metabólica 

Bromatologia e análise de alimentos 

Toxicologia geral, ambiental e ocupacional. 

Biossegurança 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Permitir a integração multidisciplinar por meio de aulas expositivas, associadas à realização 

de exercícios complementares. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

CAMPANA, Álvaro Oscar. Exame clínico: sintomas e sinais em clínica médica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  

FISCHBACH, Frances Talaska; DUNNING, Marshall Barnett. Exames laboratoriais e 

diagnósticos em Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  

SOARES, José Luiz M. F. Métodos diagnósticos. São Paulo: ArtMed, 2012.  

 

COMPLEMENTAR 

 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos 

de metodologia científica. São Paulo: Makron Brasil, 2007.  

MCPHERSON, Richard A.; PINCUS, Matthew. Diagnósticos clínicos e tratamento por 

métodos laboratoriais de Henry. Barueri: Manole, 2012.  

NEVES, Paulo Augusto. Manual Roca Técnicas de Laboratório – Líquidos Biológicos: 

urina, líquidos cavitários e líquido sinovial. São Paulo: Roca, 2011.  

NEVES, Paulo Augusto. Manual Roca Técnicas de Laboratório: análise do sêmen. São 

Paulo: Roca, 2011.  
NEVES, Paulo Augusto. Manual Roca Técnicas de Laboratório: fezes. São Paulo: Roca, 

2011.  

NEVES, Paulo Augusto. Manual Roca Técnicas de Laboratório: líquido 

cefalorraquidiano. São Paulo: Roca, 2011.  
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NEVES, Paulo Augusto. Manual Roca Técnicas de Laboratório: sangue. São Paulo: 

Roca, 2011.  
TERRON, L.R. Operações unitárias para químicos, farmacêuticos e engenheiros. Rio 

de Janeiro: Gen, 2012.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 6º Semestre 

DISCIPLINA: Farmacoterapia 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aula 

I – EMENTA 

A disciplina farmacoterapia estabelece um elo entre os conhecimentos de farmacologia e 

fisiopatologia, destacando o tratamento de patologias com foco em doses e estabelecimento 

de doses. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Estudar as bases para a determinação e estabelecimento de tratamento, considerando doses, 

faixa terapêutica e evolução da farmacoterapia condicionada à evolução da patologia. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O acadêmico ao cursar a referida disciplina, deverá ter aptidão para discernir processos 

fisiopatológicos e tratamento específico, considerando doses mínimas e máximas de 

fármacos na evolução da fisiopatologia, bem como determinar alterações de doses e 

esquemas terapêuticos necessárias, diante de insuficiência hepática e renal, em gestantes, 

recém-nascidos e idosos. Para tais alterações, o acadêmico deverá dominar a aplicação da 

farmacocinética clínica. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Princípios de farmacologia clínica e farmacoterapia, destacando a aplicação clínica da 

farmacologia, com foco na farmacoterapia e suas aplicações, como: farmacovigilância, 

pesquisa clínica, importância do conhecimento dos mecanismos de ação e farmacocinética. 

Farmacoterapia e Interações 

Farmacoterapia e Interações Medicamentosas 

• Histórico 

• Conceitos 

• Introdução no mercado de produtos mais ativos 

• Prescrição simultânea de diversos medicamentos 

• Desenvolvimento farmacocinético 

• Mecanismos farmacocinéticos das interações 

• Mecanismos farmacodinâmicos das interações 

• Toxicidade Combinada 

Generalidades das Interações Medicamentosas 

• Ineficácia ou inefetividade terapêutica. 

• Erros de medicação. 

• Mecanismos de Interações medicamentosas. 

• Interações – medicamento e medicamento. 

• Interações – medicamento e alimento. 

• Interações – medicamento e outras substâncias. 
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Interpretação de Prescrições Médicas 

• Fatores Envolvidos no Cálculo de Prescrições 

• Exatidão em Prescrições 

• Emprego de Abreviações e Símbolos 

• Protocolo de Tratamento e Adesão do Paciente ao Tratamento 

Farmacocinética clínica 

• Índice terapêutico, potência 

• Cálculos com aplicação clínica de: tempo de meia-vida, volume de distribuição, 

concentração em estado de equilíbrio estável, depuração. 

Farmacoterapia aplicada em grupos alvos:  

• Idosos, crianças e gestantes. 

• Portadores de insuficiência renal e hepática, 

• Ênfase na dispensação e acompanhamento farmacoterapêutico. 

• Farmacocinética clínica com abordagem das etapas farmacocinéticas e a relação clínica, 

Farmacoterapia de patologias cardiovasculares 

• Hipertensão arterial 

• Doença isquêmica cardíaca 

• Dislipidemia 

• Insuficiência cardíaca 

• Doença tromboembólica 

• Doença vascular periférica 

• Doença cerebrovascular 

Farmacoterapia de infecções do trato respiratório:  

• Gripe/congestão Nasal/ resfriado (principais semelhanças e diferenças, agentes causais, 

fisiopatologia e sintomas). 

• Controle sintomático: anti-histamínicos, analgésicos e AINEs, descongestionantes 

nasais, anticolinérgicos. Antivirais. 

• A tosse. Classificação da tosse. Tipos de tosse. Causas e fatores desencadeantes. 

Tratamento da tosse. Interesse do uso de antitussígeno. antitussígeno de ação central e 

periférica, expectorantes e/ou mucolíticos. 

• A asma brônquica. Definição. Etiologia. Epidemiologia. Sintomas típicos. Patogênese. 

Estímulos que podem desencadear resposta asmática. 

A doença pulmonar obstrutiva crônica. Principais características. Fatores de risco. 

Tratamento farmacológico e não farmacológico. 

Farmacoterapia de patologias endócrinas e metabólicas 

• Disfunção tiroideana 

• Disfunção adrenal 

• Corticoterapia 

• Diabetes mellitus 

• Osteoporose 

• Obesidade 

Farmacoterapia Distúrbios do aparelho reprodutor feminino 

• Distúrbios da menstruação 

• Contracepção 

• Gravidez e Aleitamento 

• Infertilidade 
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• Terapêutica Hormonal de reposição (THR) 

• Menopausa 

Farmacoterapia de patologias psiquiátricas 

• Perturbações do sono 

• Ansiedade 

• Anorexia e bulimia 

• Psicose e esquizofrenia 

• Depressão e doença bipolar 

Farmacoterapia nos processos inflamatórios 

• Dor, inflamação, experiência sensorial. 

• Terapêutica e casos de sucesso. Analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios: 

indicações e orientações farmacêuticas. 

• Prescrições e formas farmacêuticas aplicadas. 

• Tratamentos de dores agudas e Crônicas 

Farmacoterapia de patologias do aparelho digestivo 

• Esofagite de refluxo, gastrite e úlcera gástrica e duodenal 

• Doenças hepáticas 

• Doenças inflamatórias intestinais 

• Náuseas e vômitos 

• Insuficiência digestiva 

• Diarreia 

• Constipação 

• endoparasitoses intestinais 

• hemorroidas. 

Farmacoterapia em suplementos:  

• vitamínicos 

• minerais 

• terapia ortomolecular. 

• Ênfase em formas farmacêuticas e prescrições. 

Farmacoterapia Dermatológica. 

• Cosmecêutica 

• Formas farmacêuticas e prescrições. Cuidados farmacêuticos. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

O curso contará com aulas expositivas utilizando recursos audiovisuais além de exercícios e 

discussão de casos. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 
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FORD, Susan M. Farmacologia Clínica. Porto Alegre: Grupo GEN, 2019.  

MARTIN, Christopher P.; TALBERT, Robert L. Guia de Farmacoterapia. Porto Alegre: 

AMGH, 2015.  

NUCCI, Gilberto de. Tratado de farmacologia clínica. Porto Alegre: Bookman, 2021.  

WELLS, Barbara G.; DIPIRO, Joseph T.; SCHWINGHAMMER, Terry. Manual de 

farmacoterapia. Porto Alegre: SAGAH, 2016. 

 

COMPLEMENTAR 

 

FUCHS, Flávio Danni, WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica e terapêutica. São 

Paulo: Guanabara Koogan, 2017.  

KATZUNG, Bertram G.; TREVOR, Anthony J. Farmacologia básica e clínica. Porto 

Alegre: AMGH, 2017.  

SANTOS, Lucina dos; TORRIANI, Mayde Seadi; BARROS, Elvino. Medicamentos na 

prática da farmácia clínica. São Paulo: Artmed, 2013.  

SILVA, Deborah Galvão Coelho da; OLIVEIRA, Vinícius Bednarczuk de. Fundamentos da 

farmacologia: base dos fármacos aplicados à saúde. Curitiba: InterSaberes, 2021.  

TOY, Eugene C.; SEIFERT JR., William E.; STROBEL, Henry W., HARMS, Konrad P. 

Casos clínicos em farmacologia. Porto Alegre: AMGH, 2015. 
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 6º Semestre 

DISCIPLINA: Farmacotécnica Especial 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aula 

I – EMENTA 

Na disciplina são estudados aspectos da elaboração, dispensação e utilização de 

medicamentos, com abordagens sobre o desenvolvimento, produção, operações unitárias e 

equipamentos, controles envolvidos, estabilidade e características do produto acabado, além 

de técnicas de preparação de formas farmacêuticas. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Fornecer ao aluno os fundamentos teórico-práticos para o desenvolvimento, preparo, 

dispensação e administração das principais formas farmacêuticas. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Habilitar o aluno para a aplicação de recursos tecnológicos e conceitos aprendidos no 

desenvolvimento e produção de formas farmacêuticas, visando estabilidade e qualidade. 

Fornecer conhecimentos sobre técnicas, normas, operações unitárias e equipamentos 

utilizados nos processos magistrais e industriais. Estimular o senso crítico nas atividades 

desenvolvidas, visando atuação profissional, mercado de trabalho e pesquisa. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. FORMAS FARMACÊUTICAS LÍQUIDAS – SOLUÇÕES 

1.1. Conceitos 

1.2. Aspectos físico-químicos e farmacotécnicos 

1.3. Fatores que influenciam na dissolução de substâncias 

1.4. Conceitos e principais aspectos de soluções otológicas, enxaguatórios, colutórios, 

duchas, enemas, colírios, errinos, domissanitários, soluções extrativas. 

1.5. Cálculo de isotonia 

2. AULA PRÁTICA: SOLUÇÕES 

2.1 Preparo de água boricada 

2.2 Preparo de solução de iodo 

2.3 Preparo de enxaguatório bucal 

3. SOLUÇÕES 

3.1. Elixires 

3.1.1. Características 

3.1.2. Importância 

3.1.3 Componentes 

3.1.4. Técnicas de preparação 

3.1.5. Estabilidade 

3.1.6. Acondicionamento 

3.2. Xaropes 

3.2.1. Características 
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3.2.2. Importância 

3.2.3. Componentes 

3.2.4. Técnicas de preparação 

3.2.5. Processos de fabricação visando atendimento às exigências microbiológicas 

3.2.6. Acondicionamento 

4. AULA PRÁTICA 

4.1 Xarope simples e xarope de iodeto de potássio 

5. SOLUÇÕES 

5.1. Principais aspectos de Aerossóis, Inalantes e Sprays 

6. FORMAS FARMACÊUTICAS LÍQUIDAS – SISTEMAS DISPERSOS: SUSPENSÕES 

6.1. Características gerais 

6.2. Importância 

6.3. Componentes 

6.4. Agentes molhantes 

6.5. Agentes floculantes 

6.6. Agentes suspensores 

6.1. Tipos de sedimentos: floculado e compacto. 

6.2. Redispersibilidade 

6.3. Lei de Stokes 

6.4. Estabilidade 

6.1. Reologia 

6.2. Processos produtivos e equipamentos 

6.3. Acondicionamento 

7. SUSPENSÕES: AULA PRÁTICA 

7.1. Suspensão antiácida 

7.2. Suspensão de calamina 

8. EMULSÕES 

8.1. Definições e características gerais 

8.2. Importância 

8.3. Componentes 

8.4. Emulsificantes e equilíbrio hidrófilo-lipófilo (incluindo cálculos) 

8.5. Principais métodos de preparação 

8.6. Estabilidade física 

9. AULA PRÁTICA 

9.1. Preparo de emulsão escabicida 

9.2. Preparo de loção iônica 

10. POMADAS 

10.1. Definição 

10.2. Classificação 

10.3. Excipientes utilizados 

10.4. Preparo 

10.5. Estabilidade 

10.6. Acondicionamento 

10.7. Aula Prática: pomada de salicilato de metila; pomada de nitrofurantoína 

11. ÓVULOS E SUPOSITÓRIOS 

11.1. Definições 

11.2. Vantagens 

11.3. Excipientes utilizados 
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11.4. Preparação 

11.5. Peso médio (limite farmacopeico de variação), desvio padrão e coeficiente de variação 

12. AULA PRÁTICA 

12.1 Preparo de supositórios de glicerina 

12.1 Preparo de óvulos 

13. PÓS 

13.1. Utilização 

13.2. Vantagens e desvantagens 

13.3. Preparo (pulverização, tamisação) 

13.4. Classificação farmacopeica quanto à granulometria 

13.5. Preparo de pós compostos, diluição de fármacos potentes, diluição geométrica, fator de 

correção 

14. PÓS 

14.1. Pós efervescentes, higroscópicos, eflorescentes, mistura eutética 

14.2. Umidade, ângulo de repouso e volume aparente 

14.3. Estabilidade e acondicionamento 

15. AULA PRÁTICA 

15.1 Preparo de talco antisséptico 

15.2 Preparo de pó efervescente 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas teóricas e teórico-práticas. 

VI– AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ALLEN Jr., Loyd V.; POPOVICH, Nicholas G.; ANSEL, Howard C. Formas farmacêuticas e 

sistemas de liberação de fármacos. Porto Alegre: ArtMed, 2013.  

LANG, Keline. Fundamentos de farmacotécnica. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  

THOMPSON, Judith E. A prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. Porto 

Alegre: Grupo A, 2015.  

COMPLEMENTAR 

 

BERMAR, Kelly Cristina Oliveira. Farmacotécnica: técnicas de manipulação de 

medicamentos. São Paulo: Érica, 2014.  
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CONSIGLIERI, Vladi Olga. Farmacotécnica. Revista Brasileira de Ciências 

Farmacêuticas [online]. 2002, v. 38, n. 4, pp. 499. Disponível em: 

https://doi.org/10.1590/S1516-93322002000400013. Acesso em: 03 de mar. 2022. 

Ítala, Morgânia Farias da Nóbrega. Desenvolvimento farmacotécnico e estudo de 

estabilidade de comprimidos à base de captopril. 2006. Dissertação (Mestrado). 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2006. Disponível em: 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFPE_4e69060c2c83021760c73dd07b5ca937. Acesso 

em: 03 de mar. 2022. 

JULIANI, Cecília Schimming Riscado. Medicamentos: noções básicas, tipos e formas 

farmacêuticas. São Paulo: Érica, 2014.  

MACHADO, Marcella Gabrielle Mendes. Farmacotécnica e tecnologia de medicamentos 

líquidos e semissólidos. Porto Alegre: SAGAH, 2021.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 6º Semestre 

DISCIPLINA: Hematologia Clínica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aula 

I – EMENTA 

A disciplina de Hematologia clinica estuda as patologias relacionadas aos elementos figurados 

do sangue e a terapêutica utilizada. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Os objetivos gerais do curso serão conseguidos desde que o aluno seja capaz de entender a 

Hematologia clínica, avaliando os resultados dos exames realizados dentro laboratório de 

hematologia e interpretar os resultados obtidos à luz dos conhecimentos fisiológicos e 

patológicos adquiridos. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desenvolver a capacidade de pesquisa e associação de dados para interpretação dos 

resultados dos diversos exames pertinentes à hematologia clinica, hemoterapia e terapêutica. 

Fornecer aluno uma visão global do desenvolvimento das pesquisas mais recentes no setor. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação do curso de hematologia clínica (área de atuação do farmacêutico, importância 

do diagnostico hematológico, critérios de avaliação da disciplina, normas sobre faltas e 

diretrizes sobre a padronização da disciplina e das provas). Conceitos gerais de hematologia. 

Definições: Origem, componentes e funções do sangue. 

Técnicas de obtenção de sangue. Anticoagulantes usados em Hematologia, Contagem global 

das células sanguíneas(Método manual e por automação) 

Descrever todos os componentes avaliados no hemograma: Hemácias, hematócrito, 

hemoglobina, índices hematimétricos (VCM, HCM, CHCM E RDW), contagem de 

leucócitostotal e diferencial (neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos), 

contagem de plaquetas (total e PDW). 

VHS 

Hematopoese- Medula óssea – células pluripotentes e totipotentes, diferenciação celular. 

Hematopoese Pré e Pós-natal. Órgãos Hemopoiéticos. 

Hematopoese Microambiente e fatores de crescimento (EPO, TPO, GM-CSF, M-CSF) 

CD 34, IL6, HLA, TNF, IL3, IL1 

Eritropoese normal 

Fisiologia do eritrócito – eritropoietina – membrana das hemácias – glicoforina A 

Síntese e degradação de hemoglobinaHemoglobinas normais, hemoglobinas anormais 

Etiologia e diagnóstico laboratorial das Anemias 

Alterações de número, tamanho, coloração e forma dos eritrócitos 

Reticulócitos 

Eletroforese de hemoglobina, dosagem de Ferro, Ferritina, Transferrina 
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Diagnóstico diferencial das Anemias 

Anemias macrocíticas: Megaloblásticas e não megaloblásticas 

Anemias normocrômicasnormocíticas 

Anemias hipocrômicasmicrocíticas Anemias ferroprivas 

Anemias sideroblásticas 

Anemias megaloblásticas 

Anemias das doenças crônicas 

Anemias hemolíticas hereditárias: defeito de membrana, defeito enzimático(deficiênciade 

G6PD). 

Anemia falciforme 

Talassemias. 

Anemias aplásticas 

HemoglobinuriaParoxistica Noturna 

Policitemias (policitemia Vera) 

Leucopoese – CD específicos para cada linhagem (CD34,CD33, L-kit, CD11 e outros) 

Granulopoese (neutrófilos, eosinófilos e basófilos) principais fatores de crescimento e 

marcadores específicos. 

Monopoese(principais fatores de crescimento e marcadores específicos) 

Linfopoese (principais fatores de crescimento e marcadores específicos) 

Leucograma 

Alterações morfológicas dos leucócitos 

Alterações quantitativas de leucócitos: leucocitoses e leucopenias 

Inflamação e cinética celular 

Hemograma em processos infecciosos (bacterianos, virais e parasitários) e nas alergias. 

Reação Leucemóide 

Leucemia Mielóide Crônica – BCR-ABL 

Leucemias Mielóides Agudas 

Leucemia Linfóide Crônica 

 Leucemias Linfóides Agudas 

Linfomas não Hodgkin 

Doenças de Hodkin 

Mieloma múltiplo 

Fisiopatologia dos vasos e dos trombócitos na hemostasia 

Importânciado endotélio na coagulação do sangue 

Cascata de coagulação 

Integração das Vias de coagulação 

Mecanismos reguladores da coagulação 

Tromboses 

Hemorragias 

Purpura Coagulograma 

Tempo de coagulação 

Tempo de Sangramento 

Contagem de plaquetasTempo de protrombina 

Tempo de tromboplastina parcial ativada 

Tempo de trombina 

Dosagem de fibrinogênio 

Agregação Plaquetária 

Fibrinólise 
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Plaminogênio/Plasmina 

Ativadores e inibidores da fibrinólise 

Antiplasmina 

Produtos de degradação de Fibrina (PDF) 

D-dimero 

Monitorização terapêutica de trombose (anticoagulantes orais, heparina, heparina de baixo 

peso molecular e AAS) 

Noções de Imuno-Hematologia 

Sistema ABO, Rh e outros grupos sanguíneos 

Pesquisa de anticorpos eritrocitários 

Hemoterapia e métodos de obtenção de hemoderivados 

Indicações, contraindicações e complicações das transfusões 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas teóricas expositivas, aulas práticas em grupo, realização de estudos dirigidos. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ANTUNES, Symara Rodrigues; AYRES, Laura Silveira; SILVA, Suelen Santos da; 

ZANELATTO, Carla; RAHMEIER, Francine Luciano. Hematologia clínica. Porto Alegre: 

SAGAH, 2019.  

MARTINS, Mílton Arruda. Clínica médica: doenças hematológicas, oncologia, doenças 

renais. Barueri: Manole, 2016. Vol. 3.  

MARTY, Elizângela; MARTY, Roseli Mari. Hematologia laboratorial. São Paulo: Érica, 2015.  

SILVA, Paulo Henrique da. Hematologia laboratorial: teoria e procedimentos. Porto Alegre: 

Grupo A, 2015.  

COMPLEMENTAR 

 

FREITAS, Elisangela de. Imunologia, Parasitologia e Hematologia Aplicadas à 

Biotecnologia. São Paulo: Érica, 2015.  

HOFFBRAND, A. Victor; MOSS, Paul A. H. Fundamentos em hematologia. Porto Alegre: 

ArtMed, 2018.  

LORENZI, Therezinha Ferreira. Manual de Hematologia: propedêutica e clínica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  
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OLIVEIRA, Raimundo Antônio. Mielograma e Imunofenotipagem por Citometria de Fluxo 

em Hematologia. São Paulo: Roca, 2015.  

SANTOS, Paulo Caleb Júnior de Lima. Hematologia: métodos e interpretação. Rio de 

Janeiro: Gen, 2012.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 6º Semestre 

DISCIPLINA: Métodos de Pesquisa 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aula 

I – EMENTA 

Iniciar o aluno no trabalho intelectual alicerçado na busca do conhecimento por meio da 

aplicação da metodologia científica. Capacitar o aluno a utilizar os instrumentos necessários 

à busca de informação, mostrar os tipos de pesquisa científica, apresentar os instrumentos 

para coleta de dados e propiciar as bases necessárias para a compreensão dos fundamentos 

da metodologia científica. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver as habilidades para escrever um projeto de pesquisa. Possibilitar o 

conhecimento das diferentes fases de uma pesquisa, desde a pesquisa bibliográfica até à 

redação de um trabalho. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Detalhar as etapas para elaboração de um projeto de pesquisa. Mostrar as diversas técnicas 

de pesquisa. Estabelecer procedimentos para coleta, apresentação, tratamento e 

interpretação de dados. Mostrar as etapas para elaboração e divulgação de um relatório de 

pesquisa. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A pesquisa como produção de conhecimento 

Noções gerais, conceito e etapas do projeto de pesquisa. 

Tipos de pesquisa: estudos de caso, bibliográficas, descritivas, observacionais, 

correlacionais. 

Estudos prospectivos, experimentais, de grupo, de sujeito único. 

Técnicas de pesquisa. O projeto de pesquisa. 

Estrutura do trabalho de pesquisa; escolha e delimitações do assunto de pesquisa; 

Coleta e apresentação dos dados. 

Análise dos dados, tratamento estatístico. 

Interpretação dos dados. 

O relatório da pesquisa. Seções do relatório da pesquisa. 

A divulgação da pesquisa. Comunicação científica oral e escrita. 

Normas de citações e referências bibliográficas. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

O curso será desenvolvido por meio de:  

• Leitura e análise de textos. 

• Realização online de exercícios teóricos e práticos. 
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VI – AVALIAÇÃO 

• Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto. 

• A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da IES. (As 

avaliações e o critério de aprovação seguem o determinado pela instituição, que por sua vez 

estão divulgados no manual do aluno). 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

CASTRO, Claudio de Moura. A prática da pesquisa. São Paulo: Pearson, 2014.  

FERNANDEZ, Brena Paula Magno. Métodos e técnicas de pesquisa. São Paulo: 

Saraiva, 2012.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica: ciência 

do conhecimento científico; métodos científicos; teoria, hipóteses e variáveis; metodologia 

jurídica. São Paulo: Atlas, 2011.  

WALLIMAN, Nicholas. Métodos de pesquisa. São Paulo: Saraiva, 2015.  

 

COMPLEMENTAR 

 

CASARIN, Helen de Castro Silva; CASARIN, Samuel José. Pesquisa científica: da teoria 

à prática. Curitiba: Intersaberes, 2012.  

COSTA, Marco Antônio F. da; COSTA, Maria de Fátima Baroozo da. Projeto de pesquisa. 

São Paulo: Vozes, 2015.  

CRESWELL, John W.; CRESWELL, J. David. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, 

quantitativo e misto. Porto Alegre: Bookman, 2021.  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2022.  

LORENZI, G. M. A. C. Pesquisa-Ação. Curitiba: Contentus, 2020.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 6º Semestre 

DISCIPLINA: Toxicologia e Análises Toxicológicas 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aula 

I – EMENTA 

A disciplina aborda as principais informações necessárias à identificação e quantificação de 

substâncias químicas presentes em um meio ou matrizes biológicas, por meio de técnicas 

analíticas específicas e correlação destes resultados com as síndromes tóxicas, prevenção 

da intoxicação e tratamento. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

- Compreender os mecanismos pelos quais as substâncias químicas de maior importância 

toxicológica para o cotidiano de uma pessoa pode causar danos no organismo humano 

- Aprender a identificar e quantificar agentes tóxicos, analiticamente; 

- Conhecer mecanismos específicos ou gerias de tratamento e prevenção da intoxicação; 

- Compreender o resultado de laudos toxicológicos. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Compreender a caracterização do risco químico 

- Aprender a identificar toxicantes presentes em um meio ou matriz biológica, quali ou 

quantitativamente; 

- Compreender os mecanismos de escolha de uma técnica analítica utilizada nas análises 

toxicológicas; 

- Correlacionar aspectos clínicos de intoxicação com dados laboratoriais; 

- Conhecer os principais antídotos. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PRINCÍPIOS DA TOXICOLOGIA 

Identificação das principais substâncias químicas que podem causar danos ao organismo 

humano 

Caracterização e manejo do risco; 

Bioacumulação e biomagnificação. 

QUALIDADE EM ANÁLISES TOXICOLÓGICAS 

Validação de um método analítico em análises toxicológicas; 

Boas práticas de laboratório em análises toxicológicas; 

Legislação específica. 

Interpretação de laudos toxicológicos 

INTERESSE DAS ANÁLISES TOXICOLÓGICAS 

Toxicologia ambiental; 

Toxicologia ocupacional; 

Toxicologia de emergência; 

Toxicologia forense; 
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Toxicologia social; 

Toxicologia clínica; 

Doping; 

Síndromes tóxicas. 

Plantas tóxicas de interesse humano e animal 

Peçonhentos 

Domissanitários 

Toxicologia dos metais 

Toxicologia dos praguicidas 

TECNOLOGIA ANALÍTICA 

Validação analítica aplicada à toxicologia; 

Amostra, método, toxicante versus matriz biológica; 

Espectrometria de absorção atômica na toxicologia; 

Métodos de triagem para drogas de abuso – Cromatografia em Camada Delgada (CCD); 

Cromatografia gasosa (CG/GC) aplicada à toxicologia; 

Aplicação da Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE/HPLC) na toxicologia; 

APLICAÇÕES DAS ANÁLISES TOXICOLÓGICAS 

Elaboração e interpretação de laudos toxicológicos; 

Identificação e quantificação de xenobióticos em diferentes matrizes biológicas, por diferentes 

técnicas analíticas; 

Avaliação dos riscos toxicológicos e conhecimentos dos mecanismos de tratamento e 

prevenção da intoxicação; 

Toxicologia Aplicada à Toxicologia Forense. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas teóricas e práticas; discussão em grupo e estudos de casos de intoxicação. Treinamento 

de cálculos. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

KLAASSEN, Curtis D.; WATKINS III, John B. Fundamentos em Toxicologia de Casarett 

e Doull. Porto Alegre: AMGH, 2012.  

MOREAU, Regina Lúcia Moraes. Toxicologia Analítica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2015.  
SISINNO, Cristina Lúcia Silveira. Princípios de toxicologia ambiental. Curitiba: 

InterCiência, 2017.  
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COMPLEMENTAR 

 

LOURIVAL, Larini. Toxicologia dos praguicidas. Barueri: Manole, 2013.  

OLSON, Kent R. Manual de toxicologia clínica. Porto Alegre: AMGH, 2013.  

PINTO, Wagner de Jesus. Bioquímica clínica. Rio de Janeiro: Gen, 2017.  

SA, Luiz Marques de. Considerações sobre a toxicocinética da Cannabis sativa L. ou 

maconha, com enfase no homem. Rev. bras. farmacognosia, São Paulo, v. 2-3-4, p. 88-

96, 1989. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

695X1989000100009&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 05 de jul. 2022. 

TAVARES, Janaina P. et al. Estudo de toxicologia clínica de um fitoterápico a base de 

associações de plantas, mel e própolis. Rev. bras. farmacognosia, João Pessoa, v. 16, 

n. 3, p. 350-356, set. 2006. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

695X2006000300012&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 05 de jul. 2022. 
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 6º Semestre 

DISCIPLINA: Tecnologia Químico-Farmacêutica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5horas/aula 

CARGA HORÁRIASEMESTRAL: 30 horas/aula 

I – EMENTA 

Esta disciplina consiste em fornecer conceitos tecnológicos, tais como: balanço material em 

síntese orgânica de alguns fármacos, operações unitárias (oxidação, redução, halogenação, 

nitração, sulfonação, esterificação, alquilação, acetilação e catalisadores seletivos e não 

seletivos e métodos instrumentais, segurança industrial, métodos de extrações, águas na 

indústria farmacêutica e plantas químicas.Conhecimentos essenciais para o desempenho da 

função de Farmacêutico nos diferentes campos de atuação do profissional. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

- Planejamento, síntese e desenvolvimento de substâncias ativas (fármacos); 

- Resolver problemas referentes à produção industrial; 

- Desenvolver técnicas analíticas instrumentais referentes à produção de fármacos. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Reconhecer num processo de síntese de fármacos os principais processos unitários; 

- Reconhecer num processo de síntese de fármacos os equipamentos e controle utilizado. 

- Transmitir conhecimentos sobre os processos de modelagem molecular, planejamento 

racional de fármacos, extração de produtos naturais, síntese e semi-síntese que são 

empregados na busca e obtenção de substâncias ativas. 

- Transmitir conhecimentos sobre pró-fármacos e latenciação de fármacos e relação 

estrutura – atividade farmacológica. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ESTEREOQUÍMICA APLICADA A FÁRMACOS 

Fármacos quirais: importância farmacêutica 

FORÇAS DE INTERAÇÃO FÁRMACO-RECEPTOR 

Principais mecanismos de ação dos fármacos 

INTRODUÇÃO DE MODELAGEM MOLECULAR DE COMPOSTOS BIOATIVOS 

Definição e estratégias utilizadas em Modelagem Molecular 

Fármacos introduzidos na terapêutica a partir da Modelagem Molecular 

INFLUÊNCIA DOS GRUPOS FUNCIONAIS NA AÇÃO DOS FÁRMACOS 

Ação farmacológica dos grupos funcionais 

Reatividade dos grupos funcionais 

INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA 

5.1. Segurança industrial 

5.2. Plantas químicas 

5.3 Tipos de Processos (contínuo, descontínuo) 

INTRODUÇÃO À OPERAÇÕES UNITÁRIAS E AOS PROCESSOS UNITÁRIOS 

Operações envolvendo sólidos e fluidos 
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Operações envolvendo transferência de calor 

Operações envolvendo transferência de massa 

Fluxogramas de processos 

PROCESSOS EXOTÉRMICOS 

Nitração 

Halogenação 

Sulfonação 

Hidrogenação 

PROCESSOS ENDOTÉRMICOS 

Aminação 

Alquilação 

Oxidação 

Esterificação 

APLICAÇÃO DE PROCESSOS UNITÁRIOS NA SÍNTESE DE FÁRMACOS 

Ácido Acetilsalicílico 

Ácido Pícrico 

Benzocaína 

Acetanilida 

Hidrogenação de Óleos 

Paracetamol 

BALANÇO DE MATERIAL 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA E 

FARMACÊUTICA. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas Teóricas e Expositivas; Seminários; Trabalhos de pesquisa, Compreender os 

processos físicos através de fluxogramas. 

VI– AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ANDREI, César Cornélio; FERREIRA, Dalva Trevisan; FACCIONE, Milton; FARIA, 

Terezinha de Jesus. Da química medicinal à química combinatória e modelagem 

molecular: um curso prático. São Paulo: Manole, 2012.  

BARREIRO, Eliezer J.; FRAGA, Carlos Alberto Manssour. Química medicinal: as bases 

moleculares da ação dos fármacos. Porto Alegre: ArtMed, 2015.  

SILVA, Elenilson Figueiredo da. Fundamentos de química medicinal. Porto Alegre: 

SAGAH, 2018.  
COMPLEMENTAR 
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ANVISA, SINDUSFARMA, FARMACOPÉIA BRASILEIRA. Manual das Denominações 

Comuns Brasileiras (MDCB). Vol. 16. Organizadores: Lauro D. Moretto; Rosana 

Mastelaro. Brasília, DF, 2013. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-

br/assuntos/farmacopeia/dcb/arquivos/8140json-file-1. Acesso em: 03 de mar. 2022. 

ANVISA. Farmacopeia Brasileira. Ed 5. V.2. Brasilia – DF, 2010. Disponível em: 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-brasileira. Acesso em: 

03 de mar. 2022.  

CORDIOLI, Aristides Volpato; GALLOIS, Carolina Benedetto; ISOLAN, Luciano. 

Psicofármacos. Porto Alegre: ArtMed, 2015.  

FIOROTTO, Nilton Roberto. Química: estrutura e estequiometria. São Paulo: Érica, 2014.  

LARINI, Lourival. Fármacos e medicamentos. Porto Alegre: ArtMed, 2011.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 7º Semestre 

DISCIPLINA: Bromatologia e Análise de Alimentos 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula 

I – EMENTA 

Com o propósito de apresentar aos alunos aspectos gerais sobre ciência dos alimentos e seus 

principais componentes, a disciplina aborda assuntos como: amostragem, composição 

centesimal, estrutura dos nutrientes, principais técnicas de análise de alimentos e de seus 

constituintes para comparação com os padrões exigidos pela legislação vigente, funções dos 

principais componentes dos alimentos e reações mais comuns envolvendo os mesmos, e 

ainda, aspectos do crescimento e análise microbiológica em alimentos. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Reconhecimento da composição química dos alimentos e correlação com suas funções 

tecnológicas e das transformações ocorridas durante o processamento e armazenamento dos 

mesmos. 

Conhecimento das técnicas normalmente empregadas na análise química e microbiológica, 

tanto para o controle de qualidade durante o processo industrial quanto para a fiscalização de 

alimentos. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ao final do curso os alunos deverão ser capazes de, para os diferentes tipos de alimentos, 

traçar um plano de amostragem de alimentos, escolher quais análises, qualitativas e / ou 

quantitativas, são mais adequadas na determinação de seus principais componentes 

(umidade, carboidratos, lipídios e proteínas), identificar os principais métodos de análise 

microbiológica, além de interpretar a legislação vigente e reconhecer as principais alterações, 

desejáveis ou não, dos alimentos correlacionando-as com os componentes naturalmente 

presentes ou adicionados nos alimentos, além de conseguir propor maneiras de inibi-las ou 

retarda-las. 

Os alunos deverão ainda reconhecer os alimentos como promotores de saúde, ajudando na 

divulgação e na orientação de dietas mais adequadas / saudáveis para a população. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução e apresentação da disciplina. Composição centesimal dos alimentos, órgãos 

responsáveis pela fiscalização e legislação de alimentos e rotulagem. 

Técnicas de amostragem em análise de alimentos. 

Água em alimentos. Diferença entre umidade e atividade de água (Aa). Reações de 

deterioração dos alimentos em função da Aa (crescimento microbiano, rancidez lipídica, 

atividade enzimática, reações químicas e alteração de propriedades físicas). Métodos de 

determinação de umidade (secagem, destilação, métodos químicos e físicos) e suas 

limitações e de determinação de Aa. 

Cinzas em alimentos. Métodos de determinação de cinzas em alimentos. 
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Determinação de umidade, cinzas e Aa. 

Fatores intrínsecos e extrínsecos que interferem no crescimento microbiano nos alimentos. 

Detecção, enumeração e identificação de microrganismos nos alimentos. Métodos clássicos 

e rápidos. 

Carboidratos – classificação (mono, oligo e polissacarídeos), carboidratos redutores, funções 

nos alimentos (textura, dulçor, alteração da Aa). 

Métodos de determinação de carboidratos em alimentos (açucares totais e redutores) e suas 

limitações. 

Reações de escurecimento (escurecimento não enzimático e caramelização). 

Reações de Fehling, Maillard e Caramelização. 

Amido – amilose e amilopectina, geleificação, retrogradação e sinerese e amidos modificados. 

Fibras em alimentos – definição, estruturas e classificação, aplicações em alimentos. Métodos 

de análise de fibras. 

Lipídios – classificação, composição e estrutura de triacilglicerídeos e ácidos graxos 

(saturados, insaturados e trans) e sua relação com estado físico / ponto de fusão de gorduras, 

ácidos graxos livres. Métodos de quantificação de lipídios. 

Método Soxhlet. Índice de acidez de óleos. 

Reação de hidrogenação. Caracterização dos lipídios – índices de iodo e saponificação. 

Lipólise, oxidação lipídica (índice de peróxidos) e antioxidantes. 

Índices de iodo e peróxidos de óleos e gorduras. 

Proteínas – importância do consumo de proteínas, desnaturação. Propriedades funcionais 

(hidratação: solubilidade e capacidade de retenção de água; relacionadas com interações 

proteínas-proteínas: formação de gel e de glúten; de superfície: emulsificação e formação de 

espuma). 

Principais proteínas alimentares – carne, leite, ovo. 

Métodos de quantificação de proteínas em alimentos. 

Vitaminas e aditivos alimentares – corantes e pigmentos, conservantes, saborizantes, 

edulcorantes 

Método de Kjeldahl. Propriedades funcionais das proteínas 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

Aulas teóricas, apresentação de seminários e discussão de artigos científicos pertinentes aos 

temas abordados. As aulas teóricas abordam os temas que posteriormente são desenvolvidos 

em aulas de laboratório utilizando as técnicas físico-químicas adotadas pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Instituto Adolfo Lutz), Ministério da Saúde, para fins de controle de 

rotina ou inspeção decorrente de suspeita. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 
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DAMODARAN, Srinivasan; PARKIN, Kirk L.; FENNEMA, Owen R. Química de alimentos 

de Fennema. Porto Alegre: ArtMed, 2018.  
NICHELLE, Pryscila Gharib; MELLO, Fernanda Robert de. Bromatologia. Porto Alegre: 

SAGAH, 2018.  
PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Tabela de composição de alimentos: suporte para decisão 

nutricional. Barueri: Manole, 2016.  
SILVA, Neusely da. Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos e água. 

São Paulo: Blücher, 2017.  

VASCONCELOS, Viviane Godeguez. Bromatologia. São Paulo: Pearson, 2018.  

 

COMPLEMENTAR 

 

BERTOLINO, Marco Túlio. Gerenciamento da qualidade na indústria alimentícia: ênfase 

na segurança dos alimentos. Porto Alege: ArtMed, 2011.  

BRINQUES, Graziela Brusch. Microbiologia dos alimentos. São Paulo: Pearson, 2016.  

CARELLE, Ana Cláudia; CÂNDIDO, Cynthia Cavalini. Manipulação e higiene dos 

alimentos. São Paulo: Érica, 2014.  
FORSYTHE, Stephen J. Microbiologia da Segurança dos Alimentos. Porto Alegre: 

ArtMed, 2013.  
MATOS, Simone Pires de; MACEDO, Paula Daiany Gonçalves. Bioquímica dos alimentos: 

composição, reações e práticas de conservação. São Paulo: Érica, 2015.  
PERES, Andrea Pissatto. Vigilância sanitária aplicada aos alimentos. São Paulo: 

Contentus, 2020.  
PHILIPPI, Sonia Tucunduva (org.). Pirâmide dos Alimentos: fundamentos básicos da 

nutrição. Barueri: Manole, 2018.  

RIBEIRO, Bernardo Dias. Microbiologia industrial: alimentos. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2018.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 7° semestre 

DISCIPLINA: Bioquímica Clínica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula 

I – EMENTA 

Abordar o funcionamento de diferentes órgãos e patologias que acometem os seres humanos, 

relacionando-as com a interpretação clínica dos resultados laboratoriais obtidos a partir de 

diversos materiais biológicos. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Fornecer conhecimentos e habilidades para que o futuro profissional Farmacêutico possa 

atuar em laboratórios de análises clínicas, na área de Bioquímica Clínica, através de exercício 

das técnicas de rotina para as determinações bioquímicas dos líquidos biológicos. 

Avaliar os procedimentos e técnicas utilizadas através da implantação de sistemas de controle 

de qualidade. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Preparar o aluno para discussão da inter-relação entre os metabolismos lipídico, proteico e 

glicídico, correlacionando com a fisiopatologia dos órgãos comprometidos por intermédio de 

análise técnica e interpretação dos diversos analitos realizados em laboratório de análises 

clínicas. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

Colheita de materiais: soro, plasma, sangue, urina e outros líquidos biológicos. 

Coagulantes, anticoagulantes, desproteinizantes e estabilizantes de amostras. Conservação 

de amostras 

Líquidos cavitários- composição química e análise citológica dos exudatos e transudatos. 

Caracteres físicos e químicos e diferenciação entre ambos. 

Liquor- caracteres normais: físicos, químicos e citológicos. Exame de liquor. 

Métodos analíticos: reações colorimétricas e cinéticas com ou sem coenzimas em 

equipamentos semiautomatizados, automatizados e manuais; utilização de metodologia por 

Quimioluminescência e Eletroquimioluminescência, Europium, ensaios imunoenzimáticos nas 

determinações de marcadores tumorais, drogas terapêuticas e de abuso. 

Eletroforese: Princípio e equipamentos. Aplicação à determinação de diferentes constituintes. 

Eletroforese de proteínas, hemoglobina e lipoproteínas 

Qualidade Total/Garantia da qualidade- abrangência, objetivos, métodos adotados e controle 

analítico através de análises de dados estatísticos (precisão, exatidão, Gráficos de Levey-

Jennings e regras de Westgard) 

Perfil Pancreático: avaliação do funcionamento do pâncreas endócrino e exócrino. importância 

clínico-laboratorial das determinações enzimáticas da amilase e lipase; fibrose cística, hipo e 

hiperglicemias. 
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Metabolismo glicídico: Diabetes mellitus, diabetes gestacional, Intolerância à glicose e 

hipoglicemias. Determinações laboratoriais de testes de tolerância e sobrecarga, frutosamina, 

hemoglobina glicosilada e glicemia. 

Perfil funcional Renal: depuração plasmática e equilíbrio hidroeletrolítico exames 

convencionais básicos e ampliados (sódio, potássio, cálcio, fósforo, pH, uréia, creatinina, 

albumina, proteínas de baixo peso molecular, glicose, ácido úrico e outros analitos) 

Exame de Urina tipo I: importância clínica e análises laboratorial qualitativa, quantitativa e 

microscópica. Sedimentoscopia 

Gasometria e distúrbios do equilíbrio ácido-base (acidose e alcalose) 

Perfil funcional hepático: gama-glumatiltransferase, ALT/TGP (Alanina transaminase), 

AST/TGO (Asparto transaminase), desidrogenase láctica, fosfatase alcalina, colinesterase, 

leucina aminopeptidase, proteínas totais, albumina, fatores de coagulação, metabolismo da 

Bilirrubina. Determinações laboratoriais através de testes cinéticos, colorimétricos e 

eletroforese. 

Perfil protéico: proteínas totais e suas frações. Ceruloplasmina. Eletroforese e provas 

colorimétricas 

Metabolismo Lipídico: doenças cardiocirculatórias e o papel dos Componentes lipídicos: 

Dislipidemias – Aterosclerose: formação e consequências. Colesterol total e suas frações, 

triglicérides, apolipoproteínas e homocisteína total sem e após sobrecarga de metionina. 

Perfil para transtornos musculares: determinação da atividade enzimática de aldolase, 

creatina-quinase total e suas frações MM e MB, troponina, mioglobina, lactato desidrogenase 

e aspartato transaminase. 

TEÓRICA 

Metabolismo do ferro: Ferro total e livre, ferritina, capacidade total de ligação do ferro e 

saturação de transferrina. 

Perfil para enfermidades ósseas: cálcio, fósforo, magnésio, osteocalcina, piridinolina urinária, 

fosfatase alcalina e suas isoenzimas 

Perfil funcional tireodiano: triiodotironina total e livre, tetraioiodotironina, TSH e calcitonina. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Através de aulas teóricas, expositivas, com ou não data show, transparências ou 

vídeos. 

Seminários e estudos dirigidos poderão ocorrer durante a disciplina 

 Descobertas atuais no campo da bioquímica clínica, biotecnologia diagnóstica, 

patologias relacionadas ao resultado obtido a partir do material biológico deverão ser 

discutidas e relacionadas. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 
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GARCIA, Maria Alice Terra; KANAAN, Salim. Bioquímica clínica. São Paulo: Atheneu, 

2014.  

MOTTA, Valler T. Bioquímica clínica para o laboratório: princípios e interpretações. Rio 

Grande do Sul: EDUCS. 2012.  

PINTO, Wagner de Jesus. Bioquímica clínica. Rio de Janeiro: Gen, 2017.  

TOY, Eugene C.; SEIFERT JR., William E.; STROBEL, Henry W., HARMS, Konrad P. Casos 

clínicos em Bioquímica. Porto Alegre: AMGH, 2016.  

 

COMPLEMENTAR 

 

AREAS, Ana Paula. Bioquímica humana. São Paulo: Pearson, 2015.  

BELLÉ, Luziane Potrich; SANDRI, Silvana. Bioquímica aplicada: reconhecimento e 

caracterização de biomoléculas. São Paulo: Érica, 2014.  

CAMPBELL, Mary K.; FARRELL, Shawn O. Bioquímica. São Paulo: Cengage, 2016.  

MCPHERSON, Richard A.; PINCUS, Matthew. Diagnósticos clínicos e tratamento por 

métodos laboratoriais de Henry. Barueri: Manole, 2012.  

VOET, Donald. Bioquímica. Porto Alegre: ArtMed, 2013.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 7º Semestre 

DISCIPLINA: Controle de Qualidade Físico-Químico 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula 

I – EMENTA 

Estudo dos critérios de controle de qualidade de matéria-prima de medicamentos e 

cosméticos, do processamento do produto e do produto acabado, assim como, do 

acondicionamento e embalagem dos mesmos. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Apresentar os conceitos de qualidade total, garantia de qualidade, controle de qualidade e as 

“Boas Práticas de Laboratório” para a fabricação de produtos farmacêuticos e cosméticos. 

Proporcionar conhecimentos básicos sobre processos produtivos e as metodologias utilizadas 

no controle de produtos farmacêuticos e cosméticos. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avaliar, implantar e discutir garantia de qualidade no processamento de produtos 

farmacêuticos e cosméticos. Aplicar métodos físicos, e/ou químicos, e/ou físico-químicos de 

matérias-primas e do produto acabado. Desenvolver metodologias para o controle de 

produtos farmacêuticos e cosméticos. 

IV – – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Descrição das Atividades 

Apresentação da disciplina. Critérios de avaliação. Apresentação do plano de ensino. 

Referências bibliográficas. Rotinas inerentes ao departamento de controle de qualidade. A 

indústria Farmacêutica: atividades dos laboratórios de controle de qualidade físico-químico. 

Atividades do departamento da garantia de qualidade e de controle físico-químico. 

Análise Farmacopeica. Padrões e substâncias químicas de referência & Grau de pureza de 

matérias-primas e reagentes. 

Especificações de Qualidade. 

Águas utilizadas em estabelecimentos farmacêuticos. 

Controle de Qualidade de matérias-primas: Ensaios-limite. 

Controle de Qualidade físico-químico de medicamentos líquidos e semissólidos. Testes 

Físicos em Formas Farmacêuticas Sólidas. 

Doseamento Titulométrico. Monografias Farmacopéicas com produtos acabados. 

Técnicas instrumentais aplicadas em análises de medicamentos e cosméticos (I): Karl 

Fischer, Espectrometria UV-VIS e Infravermelho. Monografias Farmacopéicas. 

Técnicas instrumentais aplicadas em análises de medicamentos e cosméticos (II): 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) e Cromatografia Gasosa (CG). Monografias 

Farmacopéicas. 

Validação de Metodologia Analítica. 

Tabelas Militar Standard. Conceitos de Nível de Qualidade Aceitável. Classificação de defeitos 

Desvios da Qualidade de Medicamentos (RDC 210/03) 

Análise de Vidros. Análise de Plásticos. Análise bisnagas de metais. 
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V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

• Aulas expositivas. 

• Exercícios na sala de aula. 

• Aulas práticas. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ATKINS, Peter; PAULA, Julio de. Físico-Química: fundamentos. São Paulo: LTC, 2017.  

LANG, Keline; TABOSA, Maria Alice Maciel; MASSICATTO, Cristina Lorena; GOMES, Felipe 

Pereira; MACHADO, Maecella Gabrielle Mendes; SOUSA, Roberto Cesar Santos de. Controle 

de Qualidade de Insumos e Produtos Farmacêuticos. Porto Alegre: SAGAH, 2021.  
PINTO, Terezinha de Andreoli. Controle biológico de qualidade de produtos 

farmacêuticos, correlatos e cosméticos. Barueri: Manole, 2015.  

 COMPLEMENTAR 

ATKINS, Peter; PAULA, Julio de. Físico-Química. Vol. 1. São Paulo: LTC, 2017.  

ATKINS, Peter; PAULA, Julio de. Físico-Química. Vol. 2. São Paulo: LTC, 2017.  

PINTO, Marcelo de Souza; ALPIOVEZZA, Ana Regina; RIGHETTI, Carlos. Garantia da 

qualidade na indústria cosmética. São Paulo: Cengage Learning, 2014.  
THOMPSON, Judith E. A prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. Porto 

Alegre: Grupo A, 2015.  

VITOLO, Michele. Biotecnologia farmacêutica: aspectos sobre aplicação industrial. 2015.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 7º Semestre 

DISCIPLINA: Estágio I 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 240 horas 

I – EMENTA 

O Estágio em Farmácia prevê o desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas e 

psicossociais com a finalidade de aprimorar e consolidar conhecimentos na assistência 

farmacêutica, nessa fase o aluno terá contato direto com a atenção farmacêutica. Estas 

atividades estão estruturadas em tarefas comuns desenvolvidas pelos estudantes nas 

diversas áreas de estágio. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Esses estágios têm como finalidade aprimorar o raciocínio crítico e reflexivo associados às 

práticas inerentes ao correto exercício da profissão farmacêutica, visandoatender as 

necessidades básicas da saúde humana. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Exercer funções de gestão e administração em farmácias e drogarias. 

Receber, conferir, analisar e dispensar prescrições de medicamentos. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Estágio I 

(Dispensação) 

Drogaria/Farmácia 

Comunitária 
Obrigatório 

 

Drogarias e Farmácias Comunitárias 

Gestão e administração de farmácias e drogarias. Conferência e avaliação técnica e legal das 

prescrições medicamentos. Dispensação de medicamentos alopáticos em farmácias e 

drogarias. 

V – PRÉ-REQUISITOS 

• Não estar em dependência/adaptaçãode qualquer disciplina do curso, ou seja, 

somente após cumprir todas as disciplinas em dependência/adaptação poderá iniciar 

o estágio. 

VI –AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais, conforme 

previsto no Regimento Institucional. 

A aprovação se dará mediante a entrega de relatórios de estágio, ao final do semestre letivo, 

conforme manual de estágio 

Os relatórios finais deverão ser entregues ao professor responsável de estágio no final do 

curso; 
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VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

PATRÍCIA DE CARVALHO MASTROIANNI, PAULO ANGELO LORANDI, KEILA DANIELA 

MONTEIRO ESTEVES (COLABORADORA). Direito sanitário e deontologia: noções para 

a prática farmacêutica / São Paulo: Cultura Acadêmica : Universidade Estadual Paulista. 

Disponível em: http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/364169.pdf. Acesso em: 

07 de jul. 2022. 

BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública no Brasil. 4.ed. São Paulo: Ática, 

2008. 

COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Rename, 2010. 

Brasília: Ministério da Saúde,2010. Disponível em: 

http://www.opas.org.br/medicamentos/site/uploadArq/FNT_Internet_Links_01.pdf. Acesso 

em: 07 de jul. 2022. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Aquisição de 

medicamentos para assistência farmacêutica no SUS: orientações básicas. (Série A. 

Normas e Manuais Técnicos) Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 56 p. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/aquisicao_de_medicamentos_para_a_assistenc

ia_farma ceutica_no_sus.pdf. Acesso em: 07 de jul. 2022. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Formulário terapêutico nacional. 2010. Disponível em: 

http://www.saude.gov.br. Acesso em: 07 de jul. 2022. 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, Conselho Federal de Farmácia. 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 

técnicas para sua organização. 1ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 31p. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_15.pdf. Acesso em: 07 de jul. 2022. 

http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/364169.pdf
http://www.opas.org.br/medicamentos/site/uploadArq/FNT_Internet_Links_01.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/aquisicao_de_medicamentos_para_a_assistencia_farma%20ceutica_no_sus.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/aquisicao_de_medicamentos_para_a_assistencia_farma%20ceutica_no_sus.pdf
http://www.saude.gov.br/
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_15.pdf
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 7º Semestre 

DISCIPLINA: Estágio II 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 240 horas 

I – EMENTA 

O Estágio em Farmácia prevê o desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas e 

psicossociais com a finalidade de aprimorar e consolidar conhecimentos na assistência 

farmacêutica, nessa fase o aluno terá contato direto com a atenção farmacêutica. Estas 

atividades estão estruturadas em tarefas comuns desenvolvidas pelos estudantes nas 

diversas áreas de estágio. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Esses estágios têm como finalidade aprimorar o raciocínio crítico e reflexivo associados às 

práticas inerentes ao correto exercício da profissão farmacêutica, visando atender as 

necessidades básicas da saúde humana. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar atividades de atendimento e aconselhamento ao cliente de farmácias 

e drogarias. 

Promover ações de educação em saúde e do uso racional de medicamentos. 

Interpretar e aplicar a legislação em vigor para farmácias e drogarias 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Estágio II (Atenção 

Farmacêutica) 

Farmácia Comunitária 

Dispensação Hospitalar 

Dispensação magistral 

Dispensação Homeopática 

 

Obrigatório (O aluno pode 

escolher uma área de estágio 

para cumprir esta etapa) 

 

Atendimento farmacêutico ao paciente. 

Promoção do uso racional de medicamentos. Indicações de medicamentos não sujeitos a 

prescrição médica. Legislação em vigor para farmácias e drogarias. 

V – PRÉ-REQUISITOS 

Pré-requisitos 

• Não estar em dependência/adaptação de qualquer disciplina do curso, ou seja, 

somente após cumprir todas as disciplinas em dependência/adaptação poderá iniciar 

o estágio. 

• Ter cursado Estágio I 
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VI –AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais, conforme 

previsto no Regimento Institucional. 

A aprovação se dará mediante a entrega de relatórios de estágio, ao final do semestre letivo, 

conforme manual de estágio 

Os relatórios finais deverão ser entregues ao professor responsável de estágio no final do 

curso; 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

PATRÍCIA DE CARVALHO MASTROIANNI, PAULO ANGELO LORANDI, KEILA DANIELA 

MONTEIRO ESTEVES (COLABORADORA). Direito sanitário e deontologia: noções para 

a prática farmacêutica / São Paulo: Cultura Acadêmica : Universidade Estadual Paulista. 

Disponível em: http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/364169.pdf. Acesso em: 

07 de jul. 2022. 

BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública no Brasil. 4.ed. São Paulo: Ática, 

2008. 

COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Rename, 2010. 

Brasília: Ministério da Saúde,2010. Disponível em: 

http://www.opas.org.br/medicamentos/site/uploadArq/FNT_Internet_Links_01.pdf. Acesso 

em: 07 de jul. 2022. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Aquisição de 

medicamentos para assistência farmacêutica no SUS: orientações básicas. (Série A. 

Normas e Manuais Técnicos) Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 56 p. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/aquisicao_de_medicamentos_para_a_assistenc

ia_farma ceutica_no_sus.pdf. Acesso em: 07 de jul. 2022. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Formulário terapêutico nacional. 2010. Disponível em: 

http://www.saude.gov.br. Acesso em: 07 de jul. 2022. 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, Conselho Federal de Farmácia. 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 

técnicas para sua organização. 1ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 31p. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_15.pdf. Acesso em: 07 de jul. 2022. 

http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/364169.pdf
http://www.opas.org.br/medicamentos/site/uploadArq/FNT_Internet_Links_01.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/aquisicao_de_medicamentos_para_a_assistencia_farma%20ceutica_no_sus.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/aquisicao_de_medicamentos_para_a_assistencia_farma%20ceutica_no_sus.pdf
http://www.saude.gov.br/
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_15.pdf
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 7º Semestre 

TURNO: Diurno/Noturno 

DISCIPLINA: Farmácia integrada 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

I – EMENTA 

A disciplina correlaciona os diferentes conteúdos com o objetivo de integração 

interdisciplinar e multiprofissional. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Formação de um profissional com autonomia intelectual, com formação geral e 

específica que facilite a sua inclusão profissional e/ou acadêmica. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Integrar conhecimentos básicos, pré-profissionais e profissionais, contemplando a 

interdisciplinaridade e o envolvimento multiprofissional do curso. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O programa será desenvolvido no último semestre do curso integrando os 

conhecimentos básicos, pré-profissionais e profissionais. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 Permitir a integração multidisciplinar, e modular, a inter-relação com outras atividades 

profissionais direta ou indiretamente ligadas a área da saúde. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  
OLIVEIRA, Vanessa da Gama. Processos Biotecnológicos Industriais. São Paulo: Érica, 

2015.  
PIMENTA, Célia Aparecida Marques. Genética aplicada à biotecnologia. São Paulo: São 

Paulo, 2015. 

COMPLEMENTAT 
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BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de 

metodologia científica. São Paulo: Makron Brasil, 2007. 

BRUNO, Alessandra Nejar. Biotecnologia: aplicações e tecnologias. Porto Alegre: ArtMed, 

2014. Vol. 2.  
BRUNO, Alessandra Nejar. Biotecnologia: princípios e métodos. Porto Alegre: ArtMed, 

2014. Vol. 1.  
LIMA, Urgel de Almeida; AQUARONE, Eugênio; BORZANI, Walter; SCHMIDELL, Willibaldo. 

Biotecnologia Industrial: processos fermentativos e enzimáticos. São Paulo: Blucher, 

2001. Vol. 3.  

VITOLO, Michele. Biotecnologia farmacêutica: aspectos sobre aplicação industrial. 2015. 

 

A bibliografia corresponde às identificadas nas disciplinas dos semestres anteriores e às 

indicadas no último semestre, em que são contempladas prioritariamente às disciplinas 

profissionalizantes. 
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 7º Semestre 

DISCIPLINA: Legislação Farmacêutica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula 

I – EMENTA 

A disciplina de Legislação Farmacêutica desenvolve tópicos de interesse na formação do 

Farmacêutico como: ética farmacêutica e legislação pertinente em suas áreas de atuação. A 

disciplina proporciona ao aluno conhecimentos sobre normas jurídicas, conceitos de ética e 

regulamentação sanitária pertinente ao farmacêutico. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

- Introduzir o graduando nas questões legais da atividade profissional; 

- Conscientizar sobre os aspectos éticos da profissão; 

- Conhecer e interpretar a legislação sanitária; 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Entender do mecanismo legal geral do país; 

- Interpretar situações profissionais sob a ótica da ética farmacêutica e da saúde em geral; 

- Conhecer as relações do profissional com os Conselhos da classe; 

- Interpretar a legislação específica que envolva as diversas áreas de atividades do 

farmacêutico; 

- Ser capaz de atualizar-se na legislação pertinente à atividade do farmacêutico ao longo 

de sua vida profissional. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação da disciplina. Interação do profissional com as leis: Código Penal (exercício 

ilegal, tráfico de drogas); Código Civil (indenização por erro profissional).  

Citações: Lei das licitações, Estatuto do idoso, da criança e adolescente, do consumidor etc. 

Hierarquia das leis. Criação de uma lei (etapas).  

Exemplos para citação: Lei dos crimes hediondos (inclusão da falsificação de medicamentos 

na lei original); Lei 11.903/2009 da rastreabilidade dos medicamentos. 

 ANVISA (Lei 9782/99). Estrutura, responsabilidades e atividades. Diretoria Colegiada. 

Definição e abrangência das RDC e RE. 

Áreas de atuação do farmacêutico. Crescimento e valorização da atenção farmacêutica.  

Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. Estrutura, atividades e comissões. Citação das 

Leis 3.820/60 e 6.205/75. 

Conceitos de ética, costumes. Princípios éticos em saúde: beneficência, autoridade, 

consentimento esclarecido. Código de Ética Farmacêutica. 

Funcionamento da Comissão de Ética do CRF. Código de Ética Farmacêutica (continuação), 

discussão, estudo de casos. 

Comércio farmacêutico: Lei 5.991 de 1973. Definição de drogaria, farmácia, ervanários, 

posto farmacêutico e outras. Responsabilidade técnica. 
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Comércio farmacêutico: RDC 44 de 2009 e posteriores; mudanças e implicações nas 

possibilidades profissionais. 

Registro de produtos: Lei 6.360 de 1.976; tipos de produtos; diferenças entre medicamentos 

e cosméticos; produtos para saúde e alimentos. Regras básicas de propaganda. 

Medicamento inovador. 

Medicamento genérico (Lei 8.797 de 1.999). Conceitos de biodisponibilidade, 

bioequivalência, intercambialidade; formato do teste in vivo; limites estatísticos. 

Similares: RDC 133 e 134 de 2003 e atualizações (tópicos principais que criaram a 

bioequivalência para similares). 

Medicamento genérico: regras de prescrição e de dispensação, categorias proibidas em 

genéricos. Inovadores x similares x genéricos x fitoterápicos: semelhanças e diferenças 

relativas ao registro. 

Legislação sobre medicamentos controlados: Portaria 344/1998; SNGPC (Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Produtos Controlados). Escrituração. 

Legislação sobre medicamentos controlados: categorias de produtos; tipos de receituário e 

notificações; limites de quantidade; validade. Apresentação e comentários da RDC de 

atualização da lista de produtos controlados mais recente. 

Tópicos (noções) de boas práticas na indústria, manipulação de alimentos, laboratório de 

análises, farmácia magistral, pesquisa clínica; legislação de publicidade (Lei 10.167/2000). 

Tópicos gerais (livre): fracionamento; regras de embalagem; regras para bulas e/ou outros 

de destaque na ocasião e mais pertinentes à região do campus. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas teóricas, consultas à legislação de origem e das normalizações mais recentes que 

forem pertinentes. Discussão em grupo e estudos de casos em ética farmacêutica. 

VI– AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

PATRÍCIA DE CARVALHO MASTROIANNI, PAULO ANGELO LORANDI, KEILA DANIELA 

MONTEIRO ESTEVES (COLABORADORA). Direito sanitário e deontologia: noções para 

a prática farmacêutica / São Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual Paulista. 

Disponível em: http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/364169.pdf. Acesso em: 

07 de jul. 2022. 

Código de Ética Farmacêutica. RESOLUÇÃO Nº 596 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014. 

Disponível em: http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/596.pdf. Acesso em: 07 de jul. 

2022. 

COMPLEMENTAR 

FONTES, P.A.C. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e legais: autonomia e direitos 

do paciente : estudo de casos. EPU, 1998. 

http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/364169.pdf
http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/596.pdf
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BRASIL. ANVISA. Bioética e vigilância sanitária. Brasília. ANVISA, 2007. Disponível em: 

http://biblio.unilist.com.br/pergamumweb/vinculos/000000/0000002c.pdf. Acesso em: 07 de jul. 

2022. 

BRASIL. Lei n.6360, de 23 de setembro de 1976. Dispõem sobre a vigilância sanitária a 

que ficam sujeitos os medicamentos. Diário Oficial da União, Brasília, 24 set. 1976. 

Disponível em: https://aeap.org.br/wp-

content/uploads/2019/10/lei_federal_6360_de_23_de_setembro_de_1976.pdf. Acesso em: 

07 de jul. 2022. 

BRASIL. Lei n.9279, de 14 de maio de 1996. Regula os direitos e obrigações relativas à 

propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, 15 maio 1996. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm Acesso em: 07 de jul. 2022. 

BRASIL. Lei n.9782, de 26 de janeiro de 1999. Define o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, 11 de fev. 1999. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9782.htm Acesso em: 07 de jul. 2022. 

Comentário – As citações de leis acima e outras leis, federais ou estaduais, Resoluções 

da Diretoria Colegiada, Resoluções executivas e Portaria do Ministério da Saúde, ou 

ainda outras legislações são disponibilizadas por órgãos oficiais via internet. 

http://biblio.unilist.com.br/pergamumweb/vinculos/000000/0000002c.pdf
https://aeap.org.br/wp-content/uploads/2019/10/lei_federal_6360_de_23_de_setembro_de_1976.pdf
https://aeap.org.br/wp-content/uploads/2019/10/lei_federal_6360_de_23_de_setembro_de_1976.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9782.htm


270 
 

PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 7º Semestre 

DISCIPLINA: Pesquisa Clínica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula 

I – EMENTA 

A disciplina visa fornecer informação e reflexão sobre a investigação em seres humanos cuja 

finalidade primária seja descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, 

clínicos e/ou outros efeitos de produto de potencial uso na melhoria do estado de saúde e 

averiguar sua segurança e/ou eficácia. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Fornecer informação para uma análise crítica e aprofundamento da 

pesquisa clínica em seres humanos. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ao término do curso, o aluno deverá ser capaz de:  

Compreender e delimitar o que é Pesquisa Clínica. 

Identificar as várias fases de estudo clínico. 

Classificar e entender os vários tipos de Ensaio Clínico 

Compreender a importância da ética em pesquisa e das boas práticas clínicas 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação da disciplina, plano de ensino, critérios de avaliação e bibliografia relacionada. 

Histórico da Pesquisa Clínica no Brasil e no Mundo 

Fases de Estudos Clínicos (I, II, III, IV) 

Definição e Responsabilidades do Patrocinador e Investigador 

Definição e Responsabilidades do Coordenador de Estudos e Monitor de Pesquisa 

Boas Práticas Clínicas – GCP/ICH 

Documentos das Américas/Resolução 196/96 

RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012. 

Pesquisa Clínica e seus Aspectos Regulatórios Nacionais e Internacionais 

Ética em Pesquisa Clínica e Confidencialidade dos dados 

Desenhando um protocolo: Aspectos éticos e regulatórios/Ensaio Clínico Randomizado 

Cuidados com a Medicação de Estudo, Dispensação, Contabilidade e Sistemas de controle 

Documento Fonte e Ficha Clínica (Case ReportForm – CRF) 

Farmacovigilância /Farmacoeconomia 

Transporte, conservação e armazenamento de Material Biológico (Laboratório Local e 

Central) 

Auditoria em Pesquisa Clínica e Fraudes 

Controle de Qualidade 

 Estratégias de Recrutamento e Capacitação de Sujeito de Pesquisa 
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V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas Teóricas e discussão de casos. 

VI– AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

BARROS NETO, Benício. Como fazer experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência 

e na indústria. Porto Alegre: Bookman, 2010.  
LOPES, Renato D.; HARRINGTON, Robert A. Compreendendo a pesquisa clínica. Porto 

Alegre: Bookman, 2015.  
LUNARDI, Adriana Claudia. Manual de pesquisa clínica aplicada à saúde. São Paulo: 

Blucher, 2020.  
 

COMPLEMENTAR 

 

ESTEITIE, Rania. Fundamentos de pesquisa clínica. Porto Alegre: AMGH, 2015.  

FLUCK, Marlon Ronald. A bioética e suas implicações na saúde, na religião e na 

dignidade humana. Curitiba; InterSaberes, 2021.  
HULLEY, Stephen B.; CUMMINGS, Steven R.; BROWNER, Warren S.; GRADY, Deborah G.; 

NEWMAN, Thomas B. Delineando a pesquisa clínica. Porto Alegre: Artmed, 2015.  

JORGE FILHO, Isac. Bioética: fundamentos e reflexões. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017.  

ZAGO, Marco Antônio. A pesquisa clínica no Brasil. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, 

v. 9, n. 2, p. 363-374, jun. 2004. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232004000200013&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 07 de jul. 2022. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232004000200013&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232004000200013&lng=pt&nrm=iso
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 7º Semestre 

DISCIPLINA: Projeto Técnico-Científico Interdisciplinar 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula 

I – EMENTA 

Fornece instrumentos ao graduando para a realização do Anteprojeto de Pesquisa, com 

procedimentos teórico-metodológicos para desenvolvimento do trabalho científico aplicado à 

Enfermagem. 

II – OBJETIVO GERAL 

Subsidiar os alunos com instrumentos dos métodos e técnicas de pesquisa que possibilitem 

a elaboração do anteprojeto de pesquisa para o Trabalho Científico de Curso. 

III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Linhas de Pesquisa. 

O problema de Pesquisa. 

 A Pesquisa Bibliográfica como subsídio teórico para elaboração de trabalho científico. 

Visita a biblioteca e consulta em base de dados no laboratório de informática. 

 Etapas para elaboração do Projeto de Pesquisa. 

Aspectos formais do projeto de pesquisa. 

Aspectos metodológicos e éticos do projeto de pesquisa. 

Orientação para elaboração do projeto de pesquisa. 

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Inicialmente, em aulas moduladas haverá revisão de conceitos acerca de pesquisa, sua 

importância e sobre a elaboração dos projetos de pesquisa, momento em que os alunos serão 

instados a refletir acerca do tema da pesquisa e do problema de pesquisa. Após definição dos 

temas haverá orientação que subsidie a elaboração do anteprojeto de pesquisa, para 

avaliação da Comissão de Ética e Pesquisa (CEP), filiado ao CONEP. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

MINAYO, M. C. de S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 25.ed. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2007. 
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COMPLEMENTAR 

RUIZ, J. A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6.ed. São Paulo: 

Atlas; 2006. 

ALVES, R. Filosofia da ciência.12. ed. São Paulo: Loyola, 2008. 

PEREIRA, J. C. R. Análise de dados qualitativos: estratégias metodológicas para as 

ciências humanas sociais e da saúde. 3.ed. São Paulo: EDUSP, 2004. 

POLIT, Denise F.; BECK, Cheryl Tatano. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: 

avaliação de evidências para a prática de enfermagem. 9. Ed. 2019. 
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 7º Semestre 

TURNO: Diurno/Noturno 

DISCIPLINA: Tecnologia Farmacêutica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas 

I – EMENTA 

Na disciplina são estudados aspectos da elaboração, dispensação e utilização de 

medicamentos, com abordagens sobre o desenvolvimento, produção, operações unitárias e 

equipamentos, controles envolvidos, estabilidade e características do produto acabado, além 

de técnicas de preparação de formas farmacêuticas. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Fornecer ao aluno os fundamentos teórico-práticos para o desenvolvimento, preparo, 

dispensação e administração das principais formas farmacêuticas. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Habilitar o aluno para a aplicação de recursos tecnológicos e conceitos aprendidos no 

desenvolvimento e produção de formas farmacêuticas, visando estabilidade e qualidade. 

Fornecer conhecimentos sobre técnicas, normas, operações unitárias e equipamentos 

utilizados nos processos magistrais e industriais. Estimular o senso crítico nas atividades 

desenvolvidas, visando atuação profissional, mercado de trabalho e pesquisa. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

Regulação técnica sobre Boas Práticas de Fabricação na Indústria Farmacêutica 

CÁPSULAS 

Definição 

Vantagens 

Cápsulas moles e duras 

Processo de enchimento 

Preparo de Cápsulas de Cáscara sagrada 

CÁPSULAS 

Correção do teor de fármacos de acordo com o medicamento referência (Fator de 

correção e Fator de Equivalência) 

CÁPSULAS 

Uniformidade de doses unitárias (determinação de peso – peso médio, desvio padrão 

relativo); limites farmacopeicos de variação; variação do conteúdo 

Preparo de cápsulas com avaliação da qualidade 

GRANULADOS 

Definição 

Aplicação farmacêutica 

Vantagem sobre pós 
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Granulação via seca e via úmida 

Tipos de granulados 

Preparo de granulados 

COMPRIMIDOS 

Fatores que podem influenciar a biodisponibilidade, composição de comprimidos 

Principais tipos de adjuvantes e funções desempenhadas 

Tipos de comprimidos 

COMPRIMIDOS 

Técnicas de obtenção 

Operações unitárias 

Equipamentos envolvidos 

COMPRIMIDOS 

Características reológicas de sistemas particulados de interesse para a obtenção de 

comprimidos e principais métodos de avaliação reológica 

Problemas na compressão: sticking, capping, variação de massa 

FORMAS FARMACÊUTICAS REVESTIDAS 

Finalidades do revestimento 

Principais tipos de revestimentos 

Processos de obtenção 

MICROPARTÍCULAS 

Aspectos gerais relacionados aos sistemas monolíticos e particulados 

FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA 

Tipos de liberação 

Sistemas matriciais 

FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA 

Mecanismos gerais de liberação de fármacos nos sistemas sólidos 

Sistemas de liberação transdérmica 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas teóricas e teórico-práticas. 

VI– AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ALLEN Jr., Loyd V.; POPOVICH, Nicholas G.; ANSEL, Howard C. Formas farmacêuticas e 

sistemas de liberação de fármacos. Porto Alegre: ArtMed, 2013.  

LANG, Keline. Fundamentos de farmacotécnica. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  

THOMPSON, Judith E. A prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. Porto 

Alegre: Grupo A, 2015.  
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COMPLEMENTAR 

 

BERMAR, Kelly Cristina Oliveira. Farmacotécnica: técnicas de manipulação de 

medicamentos. São Paulo: Érica, 2014.  
CHAVES, Loide Corina. Medicamentos: cálculos de dosagens e vias de administração. 

Barueri: Manole, 2013.  
GARÓFALO, Denise Abreu; CARVALHO, Cristianne Hecht de. Operações básicas de 

laboratório de manipulação: boas práticas. São Paulo: Érica, 2019.  
JULIANI, Cecília Schimming Riscado. Medicamentos: noções básicas, tipos e formas 

farmacêuticas. São Paulo: Érica, 2014.  
MACHADO, Marcella Gabrielle Mendes. Farmacotécnica e tecnologia de medicamentos 

líquidos e semissólidos. Porto Alegre: SAGAH, 2021.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 8º Semestre 

DISCIPLINA: Citologia Clínica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aula 

I – EMENTA 

Nossa disciplina se propõe a abordar uma visão da Citogenética Humana e Citologia Clínica 

com ênfase em Farmacogenética e Saúde Pública. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Demonstrar a importância e os princípios que regem as anormalidades ou distúrbios 

cromossômicos e preparar o acadêmico para realização de exames nesta especialidade 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Tornar o estudante capaz de reconhecer e avaliar as características das células e elementos 

que compõem os esfregaços. Desenvolver o aprendizado e domínio das técnicas de 

laboratório de citologia clínica, bem como capacitá-lo para a interpretação dos resultados. 

Fornecer ao aluno uma visão global e atualizada das possibilidades de aplicação dos métodos 

citológicos no tratamento e prevenção das doenças. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação da disciplina 

Objetivos, importância e aplicação 

Estrutura e função dos cromossomos e genes 

Organização do genoma humano 

Mitose normal e anômala 

Anormalidades Numéricas de Cromossomos 

Anormalidades Estruturais de Cromossomos 

Distúrbios de Cromossomos Autossômicos e Sexuais 

Oncogenética 

Aula Prática: Cultura Temporária de Linfócitos Humanos 

Análise Microscópica de Cromossomos Humanos 

Montagem de Cariótipo Humano 

Princípios de clonagem molecular 

Métodos de análise de ácido nucléico 

Métodos de análise de proteínas 

Mapeamento gênico 

Introdução à citologia clínica: Noções gerais de citologia e morfologia celular. Características 

tintoriais das células 

Citologia Cervico-Vaginal (colpocitopatologia): Morfologia do epitélio cérvico-vaginal, 

Componentes normais do esfregaço, ciclo hormonal e citologia 

Alterações celulares nos processos inflamatórios (colpocitopatologia): Citologia inflamatória 

inespecífica e citologia inflamatória específica. 
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Citologia oncótica pela Colpocitologia: Alterações celulares e teciduais, displasias e 

neoplasias. Classificação de Papanilolaou e classificação de Bethesda 

Aula Prática / Laboratorial – realização de esfregaço e coloração pela Técnica de Papanicolau 

– (material células de mucosa bucal) 

Líquido Seminal: Formação e maturação dos espermatozóides, coleta e preparo do material, 

características físico-químicas, espermograma 

Aula Prática / Laboratorial – análise em microscópio de lâminas coradas pela técnica de 

papanicolau 

Citologia do líquido céfalo- raquidiano (líquor): Fisiologia do líquor, coleta e preparo do 

material, características físico-químicas, análise citológica do líquor, patologias – meningites 

– estudos de casos. 

Citologia dos líquidos cavitários: Líquido pleural, pericárdico e peritoneal, transudatos e 

exsudatos, contagem celular e diferencial -. 

Aula Prática / Laboratorial- análise em microscópio de lâminas coradas pela técnica de 

papanicolau 

Citologia dos líquidos sinovial e ascítico: Fisiologia, coleta e preparo do material, 

características físico-químicas, contagem celular e diferencial, patologias – artrite 

Citopatologia mamária: Características gerais, coleta e preparo do material 

Citopatologia mamária: Características gerais, coleta e preparo do material 

Citologia das secreções e excreções (nasal, conjuntival e escarro): Características gerais, 

Coleta e preparo do material, análise do material 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas teóricas expositivas, aulas práticas em grupo, realização de estudos dirigidos. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

GAMBONI, Mercedes; MIZIARA, Elias. Manual de Citopatologia diagnóstica. Barueri: 

Manole, 2013.  
MEDRADO, Leandro. Citologia e histologia humana: fundamentos de morfofisiologia 

celular e tecidual. São Paulo: Érica, 2014.  

PAOLI, Severo de. Citologia e embriologia. São Paulo: Pearson, 2014.  

 

COMPLEMENTAR 

 

GRIFFITHS, Anthony J. F.; WESSLER, Susan R.; CARROLL, Sean B.; DOEBLEY, John. 

Introdução à Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.  
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JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  

LANDOWNE, David. Fisiologia celular. Porto Alegre: ArtMed, 2012.  

LODISH, Harvey. Biologia Celular e Molecular. Porto Alegre: ArtMed, 2014.  

MELO, Rossana C. N. Células & microscopia: princípios e práticas. Barueri: Manole, 

2018.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 8º Semestre 

DISCIPLINA: Controle de Qualidade Microbiológico 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aula 

I – EMENTA 

Na disciplina são estudados conceitos de garantia / controle de qualidade, bem como 

metodologias analíticas para o controle microbiológico de insumos, medicamentos, 

cosméticos e itens a eles relacionados, enfocando aspectos de validação, aplicação e 

interpretação de resultados obtidos frente a padrões microbianos de qualidade. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Fornecer aos alunos fundamentos teórico-práticos para o Controle Microbiológico de 

Qualidade de Medicamentos e Cosméticos. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Capacitar o aluno para a realização e interpretação de análises microbiológicas de 

medicamentos, cosméticos e itens a eles relacionados, envolvendo metodologias qualitativas 

e quantitativas, segundo padrões microbianos oficiais e não oficiais, nacionais e 

internacionais. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação da disciplina, plano de ensino, critérios de avaliação e bibliografia relacionada. 

Controle de qualidade – histórico 

Departamento de Garantia da Qualidade e Laboratórios de Controle de Qualidade – 

Definições, responsabilidades e principais atividades desenvolvidas. 

Introdução ao Controle de Qualidade Microbiológico: generalidades; conceitos; produtos 

estéreis; produtos não estéreis; características essenciais e características desejáveis 

atribuídas a produtos farmacêuticos, produtos médico-hospitalares(correlatos) e cosméticos. 

Legislação vigente. 

Principais fontes de contaminação microbiana em produtos farmacêuticos e cosméticos: 

matérias primas; água; processo produtivo/equipamentos/instrumentais; ambiente produtivo 

e não produtivo; materiais de acondicionamento/embalagem; pessoas/operadores 

Mecanismos de prevenção da contaminação microbiana: aspectos de controle de 

microrganismos, abordando importância do levantamento da flora microbiana local e 

operações de limpeza/sanitização/esterilização. 

Problemas da contaminação microbiana não patogênica / patogênica e suas consequências 

para produtos farmacêuticos, cosméticos e para o paciente e/ou consumidor. 

Introdução ao controle de qualidade de produtos estéreis: definição de esterilidade; 

abrangência; principais cadeias produtivas para a obtenção de produtos estéreis; objetivos 

gerais na execução de métodos de esterilização; aspectos logarítmicos de cinética de morte 

microbiana; mecanismos de obtenção do nível de segurança de esterilidade (SAL) dos 

produtos; critérios estabelecidos em normas e compêndios oficiais farmacêuticos. 
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Métodos Gerais de esterilização: mecanismos, equipamentos, injúria microbiana, 

aplicabilidade no âmbito farmacêutico e parâmetros de validação / controle de rotina – 

Autoclavação a vapor de água saturado sob pressão; Calor seco; Radiações ionizante e não 

ionizante; Gás óxido de etileno (EtO); Filtração esterilizante. 

Mecanismos de validação e controle de rotina de métodos de esterilização: Indicadores 

físicos; Indicadores químicos; Indicadores biológicos (esporos bacterianos; aspectos de 

resistência entre os esporos dos indicadores biológicos e o “bioburden” do lote a ser 

esterilizado). 

Teste de esterilidade – método analítico microbiológico para o controle de qualidade de 

produtos esterilizados: conceitos; principais meios de cultura para sua execução; Método 

direto; Método indireto; interpretação do teste segundo compêndios oficiais e legislação 

vigente; Aspectos de validação do teste de esterilidade. 

Teste de esterilidade de soluções parenterais utilizando método direto 

Teste de endotoxina bacteriana (LAL – “in vitro”) e Teste de pirogênio (“in vivo”) – métodos 

analíticos para o controle de qualidade microbiológico de produtos esterilizados: definições de 

pirogênio exógeno e endógeno; endotoxina bacteriana (lipopolissacáride); abrangência; 

aplicabilidade; ações biológicas da endotoxina bacteriana; mecanismos de obtenção de 

produtos apirogênicos e legislação vigente. 

Teste de pirogênio: método de detecção “in vivo” utilizando coelhos; 

Teste de endotoxina: método de detecção “in vitro” utilizando Kit L.A.L. 

Ambientes Controlados: controle de qualidade microbiológico ambiental em processo de 

produtos estéreis 

Partículas viáveis / partículas não viáveis 

Concepção e engenharia de instalações 

Validação e qualificação de ambientes controlados: amostragem ativa de partículas não 

viáveis 

Equipamentos, vestimentas, comportamento produtivo de operadores 

Programa de monitoramento ambiental de rotina: amostragem de ar ativa e passiva; 

amostragem de superfície; amostragem de operadores, equipamentos e meios de cultura 

utilizados. 

Introdução ao controle de qualidade de produtos não estéreis: Critérios de estabilidade e 

segurança de medicamentos não estéreis, cosméticos e insumos relacionados; Aspectos que 

favorecem ou desfavorecem a multiplicação de microrganismos contaminantes. 

Critérios de amostragem de medicamentos não estéreis, cosméticos e insumos segundo 

legislação vigente; Preparação de amostras para análises microbiológicas; emprego de 

soluções biocompatíveis; inativação de sistemas conservantes; execução de diluições 

seriadas decimais. 

Testes de limites microbianos (TLM):  

Contagem de microrganismos pelo método de Semeadura em profundidade ou "Pour Plate" 

e exercícios com situações-problema para determinação de “bioburden”. 

Contagem microbiana pelo método de Semeadura em Superfície e exercícios com situações-

problema para determinação de “bioburden”. 

Contagem Microbiana de produto não estéril usando método de semeadura em profundidade 

ou "Pour Plate". 

Testes de limites microbianos (TLM):  

Contagem microbiana pelo método de Filtração e exercícios com situações-problema para 

determinação de “bioburden”. 
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Contagem microbiana pelo método dos tubos múltiplos ou Número Mais Provável (NMP) e 

exercícios com situações-problema para determinação de “bioburden”. 

Pesquisa de microrganismos patogênicos em medicamentos não estéreis, cosméticos e 

insumos relacionados: enriquecimento não seletivo e seletivo de amostras; uso de meios de 

cultura não específicos; uso de meios de cultura seletivos; critérios de incubação das 

amostras. Legislação vigente. 

Pesquisa de microrganismos patogênicos em medicamentos não estéreis, cosméticos e 

insumos: Isolamento seletivo de microrganismos pesquisados segundo compêndios oficiais; 

identificação de microrganismos patogênicos através de métodos clássicos e automatizados. 

Interpretação de resultados obtidos. 

Água para fabricação de produtos estéreis, produtos não estéreis e cosméticos: 

características; padrões microbianos segundo compêndios oficiais; principais sistemas 

combinados de purificação de água. Aspectos gerais abordando água com distintas 

características: água purificada; água para injeção; água purificada estéril; água estéril para 

injeção; água estéril para inalação; água bacteriostática estéril para injeção; água estéril para 

irrigação. 

Metodologia analítica para o controle de qualidade microbiológico de água: contagem de 

microrganismos e pesquisa de coliformes totais / fecais: métodos tradicionais e métodos 

enzimáticos. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas expositivas, aulas práticas e exercícios. 

VI– AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

BERMAR, Kelly Cristina Oliveira. Farmacotécnica: técnicas de manipulação de 

medicamentos. São Paulo: Érica, 2014.  
PINTO, Terezinha de Andreoli. Controle biológico de qualidade de produtos 

farmacêuticos, correlatos e cosméticos. Barueri: Manole, 2015.  
THOMPSON, Judith E. A prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. Porto 

Alegre: Grupo A, 2015.  

 

COMPLEMENTAR 

 

GARÓFALO, Denise Abreu; CARVALHO, Cristianne Hecht de. Operações básicas de 

laboratório de manipulação: boas práticas. São Paulo: Érica, 2019.  

LANG, Keline; TABOSA, Maria Alice Maciel; MASSICATTO, Cristina Lorena; GOMES, Felipe 

Pereira; MACHADO, Maecella Gabrielle Mendes; SOUSA, Roberto Cesar Santos de. 



283 
 

Controle de Qualidade de Insumos e Produtos Farmacêuticos. Porto Alegre: SAGAH, 

2021.  

PINTO, Marcelo de Souza; ALPIOVEZZA, Ana Regina; RIGHETTI, Carlos. Garantia da 

qualidade na indústria cosmética. São Paulo: Cengage Learning, 2014.  
SALVATIERRA, Clabijo Mérida. Microbiologia: aspectos morfológicos, bioquímicos e 

metodológicos. São Paulo: Érica, 2016.  
TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. Porto Alegre: 

Grupo A, 2017.  
VIEIRA, Fernanda Pires; REDIGUIERI, Camila Fracalossi; REDIGUIERI, Carolina 

Fracalossi. A regulação de medicamentos no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2013.  

 



284 
 

PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 8º Semestre 

DISCIPLINA: Estágio III 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 240 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 12 horas/aula 

I – EMENTA 

O Estágio em Farmácia prevê o desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas e 

psicossociais com a finalidade de aprimorar e consolidar conhecimentos na assistência 

farmacêutica, nessa fase o aluno terá contato direto com a atenção farmacêutica. Estas 

atividades estão estruturadas em tarefas comuns desenvolvidas pelos estudantes nas 

diversas áreas de estágio. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Esses estágios têm como finalidade aprimorar o raciocínio crítico e reflexivo associados às 

práticas inerentes ao correto exercício da profissão farmacêutica, visando atender as 

necessidades básicas da saúde humana. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar atividades de atendimento e aconselhamento ao cliente de farmácias 

e drogarias. 

Promover ações de educação em saúde e do uso racional de medicamentos. 

Interpretar e aplicar a legislação em vigor para farmácias e drogarias 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

III – Estágio 

(Especialidade 

Farmacêutica) 

Farmácia Hospitalar 

Manipulação alopática 

Manipulação Homeopática 

Manipulação Cosmética 

Indústria Farmacêutica ou de 

Alimentos 

Laboratório de Análises 

Clínicas ou Toxicológicas 

240h 

Obrigatório (O aluno 

pode escolher uma 

área de estágio para 

cumprir esta etapa) 

 

Boas práticas de manipulação, procedimentos técnicos, controle de qualidade e utilização de 

software para gerenciamento da Farmácia. 

Treinamento da prática profissional em qualquer área de atuação do Farmacêutico, de modo 

a possibilitar o aperfeiçoamento dos saberes já adquirido. Sendo assim, o acadêmico poderá 

atuar nas Análises Clínicas, Indústria Farmacêutica, de Cosméticos ou de Fitoterápicos, 

Indústria de Alimentos, Farmácia Hospitalar, Homeopatia, dentre outras. 



285 
 

V – PRÉ-REQUISITOS 

• Não estar em dependência de qualquer disciplina do curso, ou seja, somente após 

cumprir todas as disciplinas em dependência poderá iniciar o estágio. 

• Ter cursado Estágio I e II 

VI – AVALIAÇÃO 

A aprovação se dará mediante a entrega de relatórios de estágio, ao final do semestre letivo, 

conforme manual de estágio 

Os relatórios finais deverão ser entregues ao professor responsável de estágio no final do 

curso; 

VII – BIBLIOGRAFIA 

PATRÍCIA DE CARVALHO MASTROIANNI, PAULO ANGELO LORANDI, KEILA DANIELA 

MONTEIRO ESTEVES (COLABORADORA). Direito sanitário e deontologia: noções para 

a prática farmacêutica / São Paulo: Cultura Acadêmica : Universidade Estadual Paulista. 

Disponível em: http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/364169.pdf. Acesso em: 

07 de jul. 2022. 

BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública no Brasil. 4.ed. São Paulo: Ática, 

2008. 

COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Rename, 2010. 

Brasília: Ministério da Saúde,2010. Disponível em: 

http://www.opas.org.br/medicamentos/site/uploadArq/FNT_Internet_Links_01.pdf. Acesso 

em: 07 de jul. 2022. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Aquisição de 

medicamentos para assistência farmacêutica no SUS: orientações básicas. (Série A. 

Normas e Manuais Técnicos) Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 56 p. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/aquisicao_de_medicamentos_para_a_assistenc

ia_farma ceutica_no_sus.pdf. Acesso em: 07 de jul. 2022. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Formulário terapêutico nacional. 2010. Disponível em: 

http://www.saude.gov.br. Acesso em: 07 de jul. 2022. 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, Conselho Federal de Farmácia. 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 

técnicas para sua organização. 1ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 31p. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_15.pdf. Acesso em: 07 de jul. 2022. 

http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/364169.pdf
http://www.opas.org.br/medicamentos/site/uploadArq/FNT_Internet_Links_01.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/aquisicao_de_medicamentos_para_a_assistencia_farma%20ceutica_no_sus.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/aquisicao_de_medicamentos_para_a_assistencia_farma%20ceutica_no_sus.pdf
http://www.saude.gov.br/
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_15.pdf
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 8º Semestre 

DISCIPLINA: Estágio IV 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 240 horas/aula 

I – EMENTA 

O Estágio em Farmácia prevê o desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas e 

psicossociais com a finalidade de aprimorar e consolidar conhecimentos na assistência 

farmacêutica, nessa fase o aluno terá contato direto com a atenção farmacêutica. Estas 

atividades estão estruturadas em tarefas comuns desenvolvidas pelos estudantes nas 

diversas áreas de estágio. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Esses estágios têm como finalidade aprimorar o raciocínio crítico e reflexivo associados às 

práticas inerentes ao correto exercício da profissão farmacêutica, visando atender as 

necessidades básicas da saúde humana. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Proporcionar ao acadêmico a vivência e a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo 

do curso através da atuação nas áreas farmacêuticas da Indústria de medicamentos, 

alimentos, cosméticos, farmácias, hospitais e laboratórios de análises clínicas. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Estágio IV 

(Especialidade 

Complementar) 

Farmácia Hospitalar 

Farmácia de Manipulação 

Indústria Farmacêutica 

Indústria de Alimentos 

Laboratório de Análises 

Clínicas ou Toxicológicas 

240 

Obrigatório (O aluno pode 

escolher uma área de estágio 

para cumprir esta etapa) 

 

Treinamento da prática profissional em qualquer área de atuação do Farmacêutico, de modo 

a possibilitar o aperfeiçoamento dos saberes já adquirido. Sendo assim, o acadêmico poderá 

atuar nas Análises Clínicas, Indústria Farmacêutica, de Cosméticos ou de Fitoterápicos, 

Indústria de Alimentos, Farmácia Hospitalar, Homeopatia, dentre outras. 

V – PRÉ-REQUISITOS 

• O estudante com disciplina(s) reprovada(s) não está habilitado para cursar o Estágio. 

A matrícula na disciplina Estágio, para estudantes em regime de progressão tutelada, 

ficará condicionada ao plano de estudo conforme o Regimento da FAPAL. 

• Não estar em dependência de qualquer disciplina do curso, ou seja, somente após 

cumprir todas as disciplinas em dependência poderá iniciar o estágio. 

• Ter cursado Estágio I, II e III 
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VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

Básica:  

PATRÍCIA DE CARVALHO MASTROIANNI, PAULO ANGELO LORANDI, KEILA DANIELA 

MONTEIRO ESTEVES (COLABORADORA). Direito sanitário e deontologia: noções para 

a prática farmacêutica / São Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual Paulista. 

Disponível em: http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/364169.pdf. Acesso em: 

07 de jul. 2022. 

BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública no Brasil. 4.ed. São Paulo: Ática, 

2008. 

COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Rename, 2010. 

Brasília: Ministério da Saúde,2010. Disponível em: 

http://www.opas.org.br/medicamentos/site/uploadArq/FNT_Internet_Links_01.pdf. Acesso 

em: 07 de jul. 2022. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Aquisição de 

medicamentos para assistência farmacêutica no SUS: orientações básicas. (Série A. 

Normas e Manuais Técnicos) Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 56 p. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/aquisicao_de_medicamentos_para_a_assistenc

ia_farma ceutica_no_sus.pdf. Acesso em: 07 de jul. 2022. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Formulário terapêutico nacional. 2010. Disponível em: 

http://www.saude.gov.br. Acesso em: 07 de jul. 2022. 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, Conselho Federal de Farmácia. 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 

técnicas para sua organização. 1ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 31p. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_15.pdf. Acesso em: 07 de jul. 2022. 

http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/364169.pdf
http://www.opas.org.br/medicamentos/site/uploadArq/FNT_Internet_Links_01.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/aquisicao_de_medicamentos_para_a_assistencia_farma%20ceutica_no_sus.pdf
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/aquisicao_de_medicamentos_para_a_assistencia_farma%20ceutica_no_sus.pdf
http://www.saude.gov.br/
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_15.pdf
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 8º Semestre 

DISCIPLINA: Farmácia Homeopática 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aula 

I – EMENTA 

Conceitos básicos e fundamentais de Homeopatia. Farmacotécnica homeopática 

abrangendo a manipulação de formas farmacêuticas básicas e derivadas, de uso interno e 

externo, conservação e dispensação dos medicamentos homeopáticos, bem como controle 

de qualidade em farmácias homeopáticas. Estrutura da farmácia homeopática segundo a 

legislação atual. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

- Compreender os conceitos e os princípios básicos da homeopatia; 

- Capacitar o aluno através de conhecimentos técnicos e científicos para executar atividades 

relacionadas ao preparo de medicamentos homeopáticos, avaliar a prescrição, dispensação, 

gerenciamento e garantia de qualidade. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Utilizar a farmacotécnica homeopática no preparo dos medicamentos segundo a técnica 

homeopática, e quando necessário comparar Farm. Hom. Bras. 2ª e 3.ed. e o Manual de 

Normas Técnicas para Farmácia Homeopática (ABFH). 

- Avaliar a prescrição, dispensação e gerenciamento da qualidade. 

- Capacitar o aluno para avaliação dos procedimentos necessários à promoção e 

recuperação da saúde. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Princípios da Homeopatia 

História da Medicina 

História da Homeopatia 

Fundamentos da Homeopatia 

Concepção do processo saúde-doença 

Escolas Homeopáticas 

Semiologia homeopática: Matéria Médica, Repertório, consulta homeopática e terapêutica 

Medicamento homeopático 

Conceitos, classificação 

Origem 

Nomenclatura 

Insumos ativos 

Insumos Inertes 

Farmacotécnica Homeopática – Dinamização 

Método Hahnemanniano 

Substâncias solúveis 

Substâncias insolúveis 



289 
 

Escala Decimal 

Escala Centesimal 

Escala Cinquenta-milesimal 

Método Fluxo contínuo 

Método de Korsakov 

Preparação Medicamentos Homeopáticos 

Forma Farmacêutica Básica – Tintura-mãe 

Formas Farmacêuticas Derivadas – Dinamizações 

Formas Farmacêuticas de uso interno (líquidos, pós, tabletes, comprimidos 

Formas Farmacêuticas de uso externo (pomadas, géis, cremes, etc.) 

Bioterápicos e Isoterápicos 

Conceitos 

Preparação 

Biossegurança em Laboratório Homeopático 

Garantia de Qualidade 

Controle de Qualidade 

BPMH 

Dispensação 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). 

Pesquisa Clínica em Homeopatia: Estudos de Casos 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

O conteúdo será trabalhado através de aulas teóricas e práticas com utilização de recursos 

audiovisuais, como retroprojetor ou data show; seminários e trabalhos de pesquisa. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

FARMACOPÉIA HOMEOPÁTICA BRASILEIRA. 3. ed., 2011. Disponível em: 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/farmacopeia-

homeopatica/arquivos/8048json-file-1. Acesso em: 03 de mar. 2022. 

FONTES, Olney Leite. Farmácia homeopática: teoria e prática. Barueri: Manole, 2018.  

GAMARRA JUNIOR, Javier Salvador. Ciência homeopática. São Paulo: Contentus, 2020.  

 

COMPLEMENTAR 
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MARINO, Renan. Homeopatia em saúde coletiva: contribuição ao estudo das epidemias. 

2006. 73 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) – 

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2006. Disponível 

em: <https://bdtd.famerp.br/handle/tede/229>. Acesso em: 03 de mar. 2022. 

BERTONCELLO, Magda Maria Gaspary. A homeopatia no Sistema Único de Saúde: 

vivência de um cuidado integral. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Escola de Enfermagem. Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. 

Porto Alegre, 2018. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/184572>. Acesso 

em: 03 de mar. 2022. 

DENEZ, Karen Berenice. Percepções dos usuários da clínica pública ou privada sobre 

a homeopatia e acesso aos medicamentos homeopáticos. Dissertação (mestrado) – 

Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-

Graduação em Assistência Farmacêutica, Florianópolis, 2015. Disponível em: 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/156541. Acesso em: 03 de mar. 2022.  

JULIANI, Cecília Schimming Riscado. Medicamentos: noções básicas, tipos e formas 

farmacêuticas. São Paulo: Érica, 2014.  

SOUSA, Roberto Cesar Santos de; MACHADO, Marcella Gabrielle Mendes; TABOSA, Maria 

Alice Maciel; RUARO, Thaís Carine; SOUZA, Aline Aparecida de; OLIVEIRA, Carla Miguel 

de; SOARES, Luciana Arantes. Homeopatia. Porto Alegre: SAGAH, 2021.  

 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/156541
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 8º Semestre 

DISCIPLINA: Farmácia Clínica e Hospitalar 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aula 

I – EMENTA 

A disciplina aborda os principais aspectos relacionados à Farmácia Hospitalar como suporte 

à prática clínica estudando a organização Hospitalar, níveis de atendimento à saúde, estrutura 

organizacional do hospital, classificação dos hospitais, organização da farmácia hospitalar, 

padronização de medicamentos, central de abastecimento farmacêutico, sistemas de 

compras de medicamentos, gestão de estoques, sistemas de distribuição de medicamentos, 

farmacotécnica hospitalar (orais e injetáveis), nutrição parenteral, incompatibilidades físico-

químicas, central de quimioterapia, gestão de resíduos, programas de qualidade, legislação 

em farmácia hospitalar e pesquisa clínica 

II – OBJETIVOS GERAIS 

- Conhecer a estrutura e funcionamento da moderna farmácia hospitalar técnica e 

administrativamente, seu funcionamento e inter-relação com a prática clínica. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conhecer aspectos técnicos, operacionais e gerenciais para atuar na farmácia hospitalar de 

hospitais públicos e privados. 

- Conhecer os processos de aquisição, produção, controles, conservação, manipulação e 

distribuição de medicamentos e correlatos e como integrar-se na equipe de profissionais da 

área da saúde cooperando nas pesquisas, diagnósticos, acompanhamento 

farmacoterapêutico e investigações científicas. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Descrição das Atividades 

Apresentação da disciplina – A Farmácia Hospitalar como suporte à Farmácia Clínica. 

Organização Hospitalar. Níveis de Atendimento à Saúde. Estrutura Organizacional do 

Hospital. Classificação dos Hospitais: regime jurídico, porte, complexidade do serviço, 

edificação, tempo de permanência e tipo de serviço. 

Organização da Farmácia Hospitalar: Planejamento, Missão e Visão. Área física, 

localização, acessibilidade, estrutura organizacional, farmácias satélites, farmácia 

ambulatorial. Fases de Implantação da FH. Recursos Humanos: perfil da equipe, programas 

de treinamento e educação continuada. 

Padronização de Medicamentos. Comissão de Farmácia e Terapêutica. Elaboração da Lista 

de Padronização. Critérios de Padronização. Impacto financeiro. 

Central de Abastecimento Farmacêutico: Técnicas de armazenamento: carga unitária, 

’palletização’, empilhamento e ‘layout’ da área de estocagem – ordenação do estoque. 

Classificação e Codificação de Materiais. Características da área de estocagem – local, 
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corredores, portas, pisos, ventilação temperatura, segurança. Recebimento de 

Medicamentos. Equipamentos. Boas práticas para estocagem de medicamentos. 

Sistemas de Compras para hospitais públicos (licitação: dispensa, convite, tomada de preços, 

concorrência, pregão) e privados. Planejamento (demanda e opção de compra) e 

acompanhamento de compras – Followup. Compra de não padronizados (critérios e fluxo de 

compra). Fornecedores: cadastro, avaliação, qualificação. 

Exercício: Exemplo de Pregão Eletrônico 

Gestão de Estoques: Dimensionamento, Níveis de estoque. Evolução do consumo e consumo 

sazonal. Classificação ABC e XYZ. Instrumentos de controle de estoque (consumo médio 

mensal, ponto de requisição, estoque mínimo, estoque máximo, tempo de espera, estoque de 

segurança). Inventário 

Exercício: Utilização das curvas ABC e XYZ para análise e gestão de materiais. 

Sistemas de Distribuição de Medicamentos (dose coletiva, individualizada, unitária e sistema 

misto). Informatização e Automação em Farmácia Hospitalar. 

Farmacotécnica Hospitalar – Estrutura e Organização (Farmacotécnica Adaptativa). Técnicas 

de fracionamento de sólidos e líquidos. 

Central de Misturas Intravenosas – Estrutura e Organização. 

Técnicas de reconstituição e fracionamento de injetáveis. 

Soluções Parenterais de Grande Volume. Soros e soluções para diálise peritoneal e 

hemofiltração/hemodiálise. Nutrição Parenteral: formulações, cálculos, vias de acesso, 

técnicas de preparo. 

Incompatibilidades Físico-Químicas e Cálculos em Farmácia 

Central de Quimioterápicos: Estrutura e Organização. Técnicas de manipulação, 

compatibilidades, estabilidade, forma e via de administração, acondicionamento adequado. 

Gestão de resíduos em Serviços de Saúde. 

Programas de Qualidade em Farmácia Hospitalar. 

Legislação em Farmácia Hospitalar. 

Programas de Investigação Científica/Pesquisa Clínica. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas teóricas expositivas utilizando recursos audiovisuais. Exercícios e discussões em aula 

com simulações de situações práticas da rotina administrativa e clínica da Farmácia 

Hospitalar. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

BÁSICA 

 

BISSON, Marcelo Polacow. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Barueri: Manole, 

2021.  

CARVALHO, Débora Cecília Mantovani Faustino de; BARBOSA, Livia Maria Gonçalves; 

ALMEIDA, Isabela Miguez de; CUNHA, Carlos Henrique Moreira da; MORENO, Graziela 

Gomes Bauptista. Manual de Farmácia Clínica e cuidado ao paciente. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2017.  
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FARIA, Caroline de Oliveira; MACHADO, Marcella Gabrielle Mendes. DRIES, Samuel 

Selbach; LEITE, Nayara Maria Siqueira; VICENTE NETO, Olavo José. Farmácia hospitalar. 

Porto Alegre: SAGAH, 2019.  
FUCHS, Flávio Danni, WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica e terapêutica. São 

Paulo: Guanabara Koogan, 2017.  
JULIANI, Roberta Guimarães Maiques. Organização e funcionamento de farmácia 

hospitalar. São Paulo: Érica, 2014.  
NUNES, Michele Silva. Guia de boas práticas em farmácia hospitalar. Barueri: Manole, 

2020.  
 

COMPLEMENTAR   

 

BRAGA, Roberta Joly Ferreira. ABC da Farmácia Hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2013.  

CARVALHO, Felipe Dias; CAPUCHO, Helaine Carneiro; BISSON, Marcelo Polacow. 
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comunitária. São Paulo, Artmed, 2013.  
FERRACINI, Fábio Teixeira.; BORGES FILHO, Wladimir Mendes; ALMEIDA, Silvana Maria 
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 8º Semestre 

DISCIPLINA: Interpretação Laboratorial Clínica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aula 

I – EMENTA 

A disciplina de Interpretação clínica laboratorial estuda as patologias que acomete os seres 

humanos, através de diagnóstico laboratorial. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Discutir sobre os métodos diagnósticos, suas variações e principais interferentes; 

Abordar a interpretação clínica de exames laboratoriais correlacionando com doenças de 

maior ocorrência na população humana; 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Proporcionar ao estudante a oportunidade de realizar projetos de pesquisa na área de saúde 

com base no Diagnóstico Laboratorial. 

Desenvolver a capacidade de pesquisa e associação de dados para interpretação dos 

resultados dos diversos exames realizados em laboratório clínico 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução à interpretação clínica dos exames laboratoriais: considerações gerais. 

Interpretação clínica do Hemograma: alterações eritrocitárias. 

Interpretação clínica do Hemograma: alterações leucocitárias. 

O laboratório clínico nas principais alterações metabólicas: diabetes, dislipidemias, síndrome 

metabólica. 

Interpretação de exames laboratoriais utilizados nas alterações cardíacas 

Interpretação dos marcadores laboratoriais de função hepática e das hepatites virais e 

bacterianas. 

Interpretação de exames laboratoriais utilizados para avaliar as alterações da função renal. 

Discussão de caso clínico englobando os parâmetros estudados 

Marcadores laboratoriais nas provas de inflamação e nas doenças Autoimunes 

Exames laboratoriais aplicados no diagnóstico e monitoramento das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (sífilis, HIV, hepatite, gonorreia, herpes, HPV, clamídia, trichomonas, fungos 

etc.) 

Interpretação das principais infecciosas virais (dengue, febre amarela, influenza, herpes, 

CMV, EBV etc.) 

Interpretação das principais síndromes infecciosas bacterianas (trato respiratório, 

geniturinário, SNC, abdominal, pele etc.) 

Interpretação das principais síndromes infecciosas fúngicas (trato respiratório, geniturinário, 

SNC, abdominal, pele etc.) 

Interpretação das principais infecciosas parasitárias (malária, doença de chagas, 

toxoplasmose, parasitoses intestinais) 
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Discussão de caso clínico englobando os parâmetros estudados 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 Aulas teóricas expositivas e realização de estudos dirigidos. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

FERREIRA, Antonio Walter; MORAES, Sandra Lago. Diagnóstico laboratorial das 

principais doenças infecciosas e autoimunes. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.  

MCPHERSON, Richard A.; PINCUS, Matthew. Diagnósticos clínicos e tratamento por 

métodos laboratoriais de Henry. Barueri: Manole, 2012.  

SOARES, José Luiz M. F. Métodos diagnósticos. São Paulo: ArtMed, 2012.  
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Porto Alegre: AMGH, 2019.  
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Grupo A, 2015.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 8º Semestre 

DISCIPLINA: Produção Técnico-Científica Interdisciplinar 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aula 

I – EMENTA 

Fornece instrumentos ao graduando para a realização da pesquisa, com procedimentos 

teórico-metodológicos para desenvolvimento do trabalho científico aplicado à farmácia. 

II – OBJETIVO GERAL 

Subsidiar os alunos com instrumentos dos métodos e técnicas de pesquisa que possibilitem 

a elaboração da pesquisa técnico-científica interdisciplinar. 

III – CONTEUDO PROGRAMÁTICO 

Descrição das Atividades 

Coleta de dados empíricos. 

Apresentação dos dados. 

Tabulação e/ ou categorização de dados empíricos. 

Analisar dados e iniciar redação de capítulo relativo aos resultados. 

Apresentação dos dados. 

Redação capítulo resultados, elaborar conclusões e rever introdução. 

Finalização do trabalho científico. 

 Entrega do artigo científico a ser encaminhado para publicação em revistas indexadas ou 

divulgação em eventos científicos. 

IV – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

Inicialmente, em aulas teóricas haverá revisão de conceitos acerca de pesquisa, sua 

importância e sobre a elaboração dos projetos de pesquisa, momento em que os alunos serão 

instados a refletir acerca do tema da pesquisa e do problema de pesquisa. Após definição dos 

temas haverá orientação que subsidie a elaboração do projeto de pesquisa e do texto a ser 

encaminhado às revistas indexadas para publicação. 

V – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VI – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

CASARIN, Helen de Castro Silva; CASARIN, Samuel José. Pesquisa científica: da teoria à 

prática. Curitiba: Intersaberes, 2012.  
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CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 

São Paulo: Pearson, 2013.  
CRESWELL, John W. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre 

cinco abordagens. São Paulo: Penso, 2014.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 8º Semestre 

DISCIPLINA: Tópicos de Atuação Farmacêutica 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas/aula 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas/aula 

I – EMENTA 

Principais aspectos para entendimento e aplicação da Assistência Farmacêutica, com 

ênfase em Atenção Farmacêutica no sistema de saúde. Tipos de estabelecimentos de saúde. 

Bases legais da Assistência Farmacêutica. Componentes; Atribuições do Farmacêutico; 

Qualifar – SUS. O Farmacêutico inserido na ESF; NASF; equipe multidisciplinar. Ciclo geral 

da Assistência Farmacêutica: seleção, programação, aquisição, distribuição, armazenamento, 

dispensação. Educação em Saúde. Adesão do paciente. Identificação e resolução de 

problemas relacionados ao uso dos medicamentos através do acompanhamento 

farmacoterapêutico. Desenvolvimento de habilidades para detecção de sinais e sintomas e 

otimização do processo de uso de medicamentos isentos de prescrição. Interações 

Medicamentosas e Problemas Relacionados aos Medicamentos e Intervenções 

Farmacêuticas 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Capacitar o aluno a compreender e colocar em prática a Assistência e Atenção 

Farmacêutica para atuar em serviços de saúde, contribuir para a promoção do uso racional 

de medicamentos, dispensar medicamentos e produtos para a saúde, agregando ações 

educativas, além de inserir-se nos sistemas de farmacovigilância e cooperar para o 

reconhecimento e valorização do real trabalho dos profissionais farmacêuticos. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Propiciar aos acadêmicos fundamentação teórica da estrutura da Assistência 

Farmacêutica, legislação relacionada, atribuições e inserção do Farmacêutico, enfatizando 

aspectos da Atenção Farmacêutica. Apresentar as principais metodologias e ferramentas 

gerenciais para a gestão da Assistência Farmacêutica e desenvolver competências e 

habilidades para as ações relacionadas à logística da Assistência Farmacêutica. Planejar e 

executar ações com o objetivo de otimizar os resultados do tratamento farmacoterapêutico do 

paciente. Desenvolver habilidades farmacêuticas para promoção racional do uso de 

medicamentos através da capacitação para correlação dos medicamentos com seus 

respectivos efeitos adversos mais comuns, de forma eficaz e segura, além de detecção e 

prevenção de interações medicamentosas. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação do Plano de Ensino, Definições, Estabelecimentos de saúde 

• Definições de Assistência e Atenção Farmacêutica 

• Estabelecimentos de Saúde: Farmácias, drogarias, unidades básicas de saúde, CAFs 

e hospitais – tipos características e classificação quanto ao nível de atendimento 

(complexidade). 
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Bases legais da Assistência Farmacêutica 

• Constituição Federal de 1988; 

• Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal n.º 8.080/1990, LF nº 8.142/1990); – Lei nº 12.401 

de 2011 – Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência 

terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 

– SUS; 

• Política Nacional de Medicamentos – Portaria GM/MS nº 3.916/1998; 

• Política Nacional de Assistência Farmacêutica – Resolução n.º 338 de 2004; 

• Portaria 204 de 2007 – Regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos 

federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o 

respectivo monitoramento e controle; 

Componentes; Atribuições do Farmacêutico; Qualifar – SUS 

• Componentes da Assistência Farmacêutica e seus financiamentos: Básico, 

Estratégico, Especializado 

• Atribuições do Farmacêutico na Assistência Farmacêutica 

• Portaria GM/MS 1.214/ 2012: Programa Nacional de Qualificação da Assistência 

Farmacêutica no âmbito do SUS (QUALIFAR – SUS). 

ESF; NASF; equipe multidisciplinar 

• Inserção do Farmacêutico na ESF (Estratégia de Saúde da Família) / NASF (Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família) 

• Ações integradas à equipe multidisciplinar. 

Ciclo geral da Assistência Farmacêutica 

Seleção:  

• Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT); 

• RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais); 

• RESME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais); 

• REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais); 

• Evidência em saúde (Saúde baseada em evidências); Uso racional de 

medicamentos; 

Ciclo geral da Assistência Farmacêutica 

Programação:  

• diferença entre consumo e necessidade; 

• métodos de programação: perfil epidemiológico, consumo histórico, oferta de serviço; 

Ciclo geral da Assistência Farmacêutica 

Aquisição:  

• elaboração de edital, 

• modalidades de licitação. 

Ciclo geral da Assistência Farmacêutica 

Armazenamento e distribuição:  

• estrutura da CAF (central de abastecimento farmacêutico); 

• documentação necessária; 

• estabilidade x fatores extrínsecos; 

• controle de estoque; 

• rastreabilidade. 

Ciclo geral da Assistência Farmacêutica 

Dispensação:  

• objetivo; 

• atribuições do farmacêutico; 
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• humanização (o paciente como foco); 

• programas informatizados para controle dos medicamentos dispensados. 

Atenção Farmacêutica como parte fundamental da Assistência farmacêutica 

• Educação em Saúde 

• Adesão do paciente 

Atenção Farmacêutica como parte fundamental da Assistência 

Prescrição farmacêutica: resolução CFF 586/13 

Atenção Farmacêutica como parte fundamental da Assistência 

Semiologia Farmacêutica 

Mensuração de parâmetros fisiológicos e bioquímicos (RDC 44/2009) 

Atenção Farmacêutica como parte fundamental da Assistência farmacêutica 

• Análise/avaliação da prescrição sob seus aspectos legais e técnicos. 

• Intervenções Farmacêuticas e suas bases legais:  

- Resolução 308 de 1997 

- Resolução 596 de 2014. 

- Resolução 357 de 2001 

- RDC 44 de 2009 

- LEI 5.991 de 1973. 

Atenção Farmacêutica como parte fundamental da Assistência farmacêutica 

Seguimento Farmacoterapêutico:  

• métodos de seguimento, avaliação e aprazamento da prescrição, registro de 

informações. 

• Desenvolvimento do Plano de Atenção Farmacêutica 

Atenção Farmacêutica como parte fundamental da Assistência farmacêutica 

Interações Medicamentosas e Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM) – 

Farmacovigilância e Tecnovigilância. 

IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas expositivas com recursos áudio visuais sobre os temas abordados. Buscar-se-á 

interação constante com os alunos através de estudos dirigidos, experiências vivenciais e 

práticas e seminários para a fixação do conteúdo. 

V – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 

VI – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BISSON, Marcelo Polacow. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Barueri: Manole, 

2021.  

CARVALHO, Débora Cecília Mantovani Faustino de; BARBOSA, Livia Maria Gonçalves; 

ALMEIDA, Isabela Miguez de; CUNHA, Carlos Henrique Moreira da; MORENO, Graziela 

Gomes Bauptista. Manual de Farmácia Clínica e cuidado ao paciente. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2017.  
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FERRACINI, Fábio Teixeira; BORGES FILHO, Wladimir Mendes. Farmácia clínica: 

segurança na prática hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2011.  
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comunitária. São Paulo, Artmed, 2013.  

FERRACINI, Fábio Teixeira.; BORGES FILHO, Wladimir Mendes; ALMEIDA, Silvana Maria 

de. Atenção à prescrição médica. São Paulo, Atheneu, 2014.  

FUCHS, Flávio Danni, WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica e terapêutica. São 

Paulo: Guanabara Koogan, 2017.  

SANTOS, Lucina dos; TORRIANI, Mayde Seadi; BARROS, Elvino. Medicamentos na 

prática da farmácia clínica. São Paulo: Artmed, 2013.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 8º Semestre 

TURNO: Noturno 

DISCIPLINA: Tecnologia de Cosméticos 

CARGA HORÁRIA: 60 horas 

I – EMENTA 

Estudar a anátomo-fisiologia do órgão cutâneo, seus anexos, suas alterações de interesse 

cosmeto-dermatológico e respectivos tratamentos. Fundamentar o aluno teórica e 

praticamente para o correto desenvolvimento de formulações cosméticas. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Introduzir os alunos no campo da ciência cosmética, mostrando a relação entre a pele e os 

produtos cosméticos, as matérias-primas utilizadas nas formulações e as técnicas de preparo 

das mesmas. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Correlacionar os insumos farmacêuticos com sua aplicabilidade prática, seja como princípio 

ativo ou adjuvante da preparação, formular e produzir, através de técnicas adequadas, 

produtos cosméticos estáveis e com a qualidade exigida pela legislação, contribuindo para o 

tratamento e bem-estar do paciente, tornando o acadêmico apto à farmácia magistral e/ou 

clínica e à indústria cosmética. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação da disciplina, bibliografia, conteúdo e critérios de avaliação 

Introdução Ao Estudo Da Cosmetologia 

• Principais funções cosméticas: função conservadora, corretiva e estética. 

• Elementos anátomo-fisiológicos da pele e anexos cutâneos: anatomia, histologia e 

anexos cutâneos.fisilógicos 

•Fatores que alteram a permeabilidade cutânea. Promotores de absorção percutânea. 

• Cosmecêuticos: indicações e usos 

Preparações Cosméticas Para Higiene E Tratamento Capilar 

• Estrutura do fio de cabelo 

• xampus 

• Composição 

• Matérias-primas 

• Formulações: transparentes, opacos, perolados 

• Rinses, Condicionadores, Reparadores de pontas 

•Patologias que acometem o couro cabeludo: alopécia, ptiríase. Fármacos utilizados no 

tratamento. 

Preparações Cosméticas Para Banho 

• Sabonetes 

• Sabonetes em barra 

• Sabonetes líquidos 

• Óleos 
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• Sais de banho 

Bases Dermatológicas 

•Cremes, loções e leites: Aniônicas e não iônicas, bases autoemulsionáveis 

• Loções faciais: tônicas, adstringentes, pós-barba 

• Géis 

Desodorantes E Antitranspirantes 

• Tipos de glândulas sudoríparas 

• Hiperidrose, anidrose, bromidrose 

• Diferenças de composição entre desodorantes e antitranspirantes 

• Formas de apresentação 

Radiação Solar 

• Radiação solar e sua influência na pele 

• Fatores que modificam a qualidade e a quantidade de radiação recebida 

• Proteção contra a radiação solar em nossa pele 

Filtro Solar 

• Legislação Anvisa pertinente (RDC 237/02; RDC 47/06) 

• FPS 

• Filtros solares Químicos e Físicos 

Modificadores Do Bronzeado 

• Bronzeadores 

• Autobronzeadores (Simuladores do bronzeado) 

• Aceleradores do bronzeado 

Preparações Cosméticas Para Maquiagem: Pós Faciais, Sombras, Blushes, Batons, Gloss 

Labial, Removedor De Maquiagem 

• Composição 

• Matérias-primas 

• Formulações 

Perfumes 

• Definição, composição, matérias-primas 

Produção de Cosméticos de Acordo com a Legislação Vigente 

• Boas Práticas de Fabricação Cosmética (BPFC) 

• Organização de produção cosmética 

• Tipos de construções e instalações 

• Tipos de produção 

• Área e serviços 

• Sistematização e organização da produção cosmética 

• Ordem de Fabricação 

• Ordem de Embalagem 

• Equipamentos utilizados na produção de cosméticos 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Aulas teóricas e práticas. 

VI – AVALIAÇÃO 

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e exames, 

conforme previsto no Regimento Institucional. 
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VII – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

ALLEMAND, Alexandra Gomes da Silva. Formulações em cosmetologia. Porto Alegre: 

SAGAH, 2018.  
MATOS, Simone Pires de. Noções Básicas em Dermatocosmética. São Paulo: Érica, 

2015.  

PEREIRA, Maria de Fátima Lima. Cosmetologia. São Caetano, do Sul: Difusão, 2019.  

 

COMPLEMENTAR 

 

CUNHA, Andressa Marques Moreira da. Cosmetologia. Curitiba: Contentus, 2021.  

GERSON, J. Fundamentos de estética: ciências gerais. São Paulo: Cengage Learning, 

2011. Vol. 2.  

MATIELLO, Aline Andressa; SIMÃO, Daniele; SAHD, Claudia Stoeglehner; MARCUZZO, 

Miquela; RODRIGUES, Paula Andreotti. Cosmetologia aplicada II. Porto Alegre: SAGAH, 

2019.  

SIMÃO, Daniele; ROSA, Patricia Viana da; DEUSCHLE, Viviane Cecília Kessler Nunes; 

ALLEMAND, Alexandra Gomes da Silva; MATIELLO, Aline Andressa; HIGUCHI, Celio 

Takashi; MARCUZZO, Miquela. Cosmetologia aplicada I. Porto Alegre: SAGAH, 2019.  

VANZIN, S. B.; PIRES, C. Entendendo cosmecêuticos: diagnósticos e Tratamentos. Rio 

de Janeiro: Gen, 2011.  
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Farmácia 

SÉRIE: 8º semestre 

DISCIPLINA: Atividades Complementares 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 100 horas/aula 

I – EMENTA 

As Atividades Complementares compõem a matriz curricular do Curso de Biomedicina e são 

incrementadas durante o Curso de Graduação. 

As Atividades Complementares podem abranger um enriquecedor leque de práticas 

complementares às aulas incluindo: palestras, leituras, estudos dirigidos, seminários, 

participação e frequência a peças teatrais e filmes cinematográficos, semanas científicas e 

atividades culturais, cursos de extensão, visitas técnicas, participação em projetos sociais, 

participação em projetos de extensão comunitária, monitoria, iniciação científica e outras 

atividades que complementam as atividades didático-pedagógicas desenvolvidas em sala de 

aula, relacionadas à ampliação da formação acadêmica, profissional e social do aluno. 

II – OBJETIVOS GERAIS 

Busca-se com esse tipo de atividades uma complementação da formação acadêmica, 

profissional, cultural e social do aluno. Podem ser desenvolvidas, dentro e/ou fora da IES, em 

dias e horários os mais diversos, desde que não sejam sobrepostas aos horários normais de 

aula. 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela realização de atividades 

extracurriculares obrigatórias, presenciais ou a distância. 

Contribuir para que a formação do futuro egresso seja generalista, humanista, crítica e 

reflexiva. 

Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais. 

Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e problemas. 

Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão ética e humanista. 

Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais. 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Dentre as possibilidades que podem ser atribuídas como Atividades Complementares aos 

alunos, destacam-se:  

A-) Atividades de Extensão Comunitária 

São atividades que visão a integração do aluno e da Instituição com a comunidade em 

questões ligadas à cidadania, saúde e a educação, etc. São consideradas Atividades de 

Extensão Comunitária, entre outras, Cursos oferecidos pela Vice-Reitoria de Extensão 

Comunitária, participação voluntária em projetos que beneficiam a comunidade e outras 

atividades afins. 

B-) Atividades Culturais 

São atividades que visam o desenvolvimento do aluno inserindo-o em sua cultura e 

desenvolvendo sua participação social. As atividades culturais abrangem participação em 
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exposições, feiras, eventos cinematográficos, peças teatrais, coral, museus, centros culturais 

e afins, bem como visitas técnicas a locais em que biomédicos exerçam atividades 

profissionais. 

C-) Atividades de Estudo e Pesquisa 

São atividades de estudo e pesquisa a autoria ou coautoria de trabalhos apresentados em 

eventos científicos, publicações, relatórios de pesquisa, iniciação Científica, participação em 

seminários, simpósios e congressos, grupos de estudo, exercícios on-line e outras atividades 

afins. Produções técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas. Leituras: livros, artigos 

técnicos, atualidades. 

D-) Atividades Extra-Campus 

As atividades desenvolvidas fora dos campi da IES abrangem cursos, palestras, conferências, 

workshops, visitas ligadas à área de abrangência do curso, ou qualquer outra atividade de 

cunho pedagógico, definidas pelo coordenador do curso que sejam de interesse do aluno. 

E-) Atividades Internas 

São atividades desenvolvidas nos campi da IES, tais como palestras, seminários, 

conferências, cursos, semanas, jornadas, encontros, feiras, simpósios, congressos, 

workshops. 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

Discussões de temas. 

Visitas externas. 

Leitura de textos previamente indicados. 

Verificação de leitura. 

Palestras e cursos. 

Exibição de filmes e peças teatrais. 

VI – AVALIAÇÃO 

Ao final de cada semestre letivo, haverá a contabilização das horas registradas na Ficha de 

Atividades Complementares. A aprovação ao final de cada semestre letivo se dá mediante 

cumprimento do número de horas previsto para o semestre em que o aluno se acha 

matriculado. 

 

  



307 
 

ANEXO II. REGULAMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 

 

CAPÍTULO I 

 

DA LEGISLAÇÃO 

 

Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução das Atividades Práticas 

Supervisionadas da IES, obedecendo ao disposto na Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, no Parecer CNE/CES nº 571, de 04 de abril de 2001, no Parecer 

CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006, e na Resolução CNE/CES nº 3, de 

02 de julho de 2007. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 2º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas 

desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas 

pelos discentes. 

§ Único – As APS são previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

Art. 3º. As APS constituem parte da carga horária das disciplinas às quais se 

vinculam. 

Art. 4º. Para efeitos deste Regulamento, as Atividades Práticas Supervisionadas 

(APS) constarão de atividades de Biblioteca (frequência e utilização), atividades 

relacionadas aos laboratórios (relatórios de experiências e outras), trabalhos 

individuais ou em grupo determinados pelo professor, trabalhos de iniciação 

científica, resolução de exercícios do Portal ou de listas, programadas para serem 

supervisionadas pelos professores em suas aulas. 

§1º Para os cursos de licenciatura, acrescentam-se a essas atividades os 

seminários de práticas e outras atividades inerentes às licenciaturas. 

§2º – As APS são detalhadas nos Planos de Ensino das disciplinas às quais se 

vinculam e aprovadas pela Coordenação de Curso, a quem compete acompanhar 

o seu desenvolvimento. 

§3º – As APS são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, 

supervisão e avaliação de docentes, não cabendo o seu aproveitamento como 

Atividades Complementares. 

§4º – As APS são registradas em formulário próprio, obedecendo a instruções e 

procedimentos específicos definidos pela Coordenação de Curso. 

 

CAPÍTULO III 

 

DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 
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Art. 5o. Cabe aos docentes responsáveis pelas APS supervisionar e avaliar o 

desempenho dos alunos. 

Art. 6º. Em cada semestre, o aluno deverá cumprir a quantidade de horas de APS 

definida para seu curso. 

§1º A comprovação da realização das APS, em cada semestre, será feita mediante 

a entrega do trabalho acompanhado da Ficha de Supervisão da APS. 

§2º Será atribuído um conceito semestral (Aprovado ou Reprovado) às APS. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 7º. As APS não podem ser utilizadas para reposição de aulas presenciais não 

ministradas pelos docentes. 

Art. 8º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação, em conjunto com a 

Direção a qual se subordina o Curso, ouvidas as partes interessadas. 

Art. 9º. O presente Regulamento entra em vigor, após a sua aprovação pelos órgãos 

colegiados superiores da FAPAL. 
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ANEXO III. REGULAMENTO DOS ESTUDOS DISCIPLINARES – ED 

ESTUDOS DISCIPLINARES 

 

Justificativa 

Considerando as mudanças introduzidas no cenário da avaliação da educação 

superior, com a promulgação da Lei n. 10.861/2004, notadamente a partir da 

divulgação dos resultados do ENADE 2006, a Instituição vem mobilizando a 

inteligência institucional aliada aos recursos oferecidos pela Tecnologia da Informação 

e da Comunicação (TIC), na perspectiva de aperfeiçoar sua metodologia de ensino e 

sua proposta didático-pedagógica. 

Esse aperfeiçoamento se materializa no âmbito dos cursos de graduação, por 

meio de uma contínua reflexão sobre os resultados das avaliações internas, 

produzidas pela CPA e NDE, e externas conduzidas pelo INEP, SESu, SETEC e 

SEED. 

Associa-se a esse fato a necessidade de adequar os projetos pedagógicos dos 

cursos de graduação aos ditames das Resoluções CNE/CES nos 2 e 3, ambas 

editadas em 2007, e da Resolução CNE/CES no. 4/2009, a primeira e a última fixando 

a carga horária dos bacharelados e a segunda determinando que a carga horária dos 

cursos deve ser contabilizada em horas. 

Dentre outras medidas emergiu dessa reflexão a necessidade de introduzir no 

currículo dos cursos de graduação, unidades de estudos diferenciadas que 

contribuam para o desenvolvimento de competências e habilidades interdisciplinares. 

Nesse contexto estão inseridos os Estudos Disciplinares (ED) fundamentado nos 

princípios norteadores das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação postulados nos Pareceres CNE/CES nos 776/97, 583/2001 e 67/2003 

(...) 

1) Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na composição 

da carga horária a ser cumprida para a integralização dos currículos, assim como na 

especificação das unidades de estudos a serem ministradas;(g.n.) 

2) indicar os tópicos ou campos de estudos e demais experiências de ensino- 

aprendizagem que comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação de 

conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas, os quais não poderão 

exceder 50% da carga horária total dos cursos;(g.n.) 
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(...) 

4) Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado 

possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de 

produção do conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações 

diferenciadas em um mesmo programa;(g.n) 

5) Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno;(g.n) 

 

 

REGULAMENTO DOS ESTUDOS DISCIPLINARES 

 

CAPÍTULO I 

 

DA CONCEPÇÃO, CARGA HORÁRIA E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução dos Estudos 

Disciplinares (ED), constituídos por um conjunto específico de unidade de estudos, 

observadas as Orientações para as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação 

emanadas do Conselho Nacional de Educação, nos termos do Parecer CNE/CES nº. 

776, de 13 de dezembro de 1997, do Parecer CNE/CES nº. 583, de 4 de abril de 2001 

e do Parecer CNE/CES nº. 67 de 11 de março de 2003. 

Art. 2º. Os Estudos Disciplinares são unidades de estudos de caráter 

obrigatório nos cursos de graduação da Instituição, constituindo um eixo estruturante 

de formação inter e multidisciplinar que perpassa todos os períodos dos cursos. 

Art. 3º. A carga horária dos Estudos Disciplinares é definida no projeto 

pedagógico de cada curso, considerando suas especificidades. 

Art. 4º. São objetivos dos Estudos Disciplinares: 

a. propiciar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro 

graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício 

profissional e de produção do conhecimento; 

b. prover o aluno de graduação de competências e habilidades específicas 

para abordar, com visão inter e multidisciplinar, problemas de sua área de atuação 

profissional, com grau crescente de complexidade à medida em que ele progride em 

sua formação; 
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c. proporcionar, aos estudantes, oportunidades para estabelecer conexões 

entre as diferentes áreas do conhecimento visando a solução de problemas; 

d. estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno. 

 

CAPÍTULO II 

DA OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Art. 5º. Os ED utilizam a resolução sistemática de exercícios, indutores do 

desenvolvimento das competências e habilidades para lidar sua área de formação. 

§1º Os exercícios abordam, inicialmente, conteúdos de formação geral, e à 

medida que o aluno avança na sua matriz curricular, esses conteúdos são 

progressivamente substituídos por outros de formação específica, de cunho 

interdisciplinar, envolvendo diferentes campos do saber. 

§2º Os conteúdos abordados nos Estudos Disciplinares devem ter por base as 

Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico do Curso. 

Art. 6º Os Estudos Disciplinares serão desenvolvidos com recursos 

educacionais combinados do ensino presencial e da educação à distância, utilizando, 

entre outros, a plataforma de Tecnologia de Informação e Comunicação da Instituição. 

 

CAPÍTULO III 

DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

 

Art. 7º Caberá aos docentes responsáveis pelo ED supervisionar e avaliar o 

desempenho dos alunos. 

Art. 8º A avaliação de desempenho dos alunos nos Estudos Disciplinares 

resultará da combinação do seu aproveitamento nas diferentes atividades. 

§1º O aproveitamento dos Estudos Disciplinares de que trata o caput deste 

artigo poderá ser aferido mediante a aplicação de provas. 

§2º Será atribuído um conceito semestral (Aprovado ou Reprovado) aos 

Estudos Disciplinares. 

Art. 9º. A frequência do aluno nos Estudos Disciplinares resultará da apuração 

combinada da presença nas diferentes atividades. 
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Parágrafo Único - Nas atividades a distância, a frequência será controlada por 

meio dos acessos e do tempo de permanência do aluno na Plataforma Digital da 

Instituição. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 10º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, em 

conjunto com a Coordenação Pedagógica ouvidas as partes interessadas. 

Art. 11º. As disposições do presente Regulamento poderão ser alteradas por 

deliberação do Colegiado de Curso com a anuência dos órgãos colegiados superiores 

da Instituição. 

Art. 12º. O presente Regulamento entra em vigor a partir do ano de 2010, após 

a sua aprovação dos órgãos colegiados superiores da Instituição. 
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ANEXO IV. REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Este Regulamento dispõe sobre as Atividades Complementares do Curso de 

Farmácia. 

CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 2º As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação de 

habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente 

acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, 

opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho 

e com as ações de extensão junto à comunidade. 

 

Art. 3º Compreende-se como Atividade Complementar toda e qualquer atividade, não 

compreendida nas práticas pedagógicas previstas no desenvolvimento regular das 

disciplinas e atividades do Curso de Farmácia. 

Parágrafo único. O objetivo fundamental deste programa é incentivar o aluno na busca do 

conhecimento e construção do saber desenvolvendo a responsabilidade de formar o seu 

próprio conhecimento independentemente do estudo formal. A partir desta perspectiva o 

programa de Atividades Complementares constitui-se em instrumento de capacitação 

profissional. 

 

Art. 4º São consideradas Atividades Complementares: 

• Exercício de Monitoria, segundo normas e regulamentos do Programa de Monitoria 

da FAPAL. 

• Participação em Programas de Iniciação Científica para Discentes. 

• Produções bibliográficas técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas (ou 

equivalentes), excluindo Trabalhos de Cursos e Monografias obrigatórias. 

• Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras (ou equivalentes). 

• Visitas técnicas, especialmente as supervisionadas e orientadas. 

• Presença em simpósios, congressos, seminários, oficinas, cursos, palestras e 

eventos científicos. 

• Apresentação de trabalhos em congressos e eventos científicos. 

• Frequência em peças teatrais, mostras cinematográficas e sessões de cinema. 

• Análises de filmes e documentários. 
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• Realização de cursos extracurriculares. 

• Participação em projetos e ações sociais, além de atividades de extensão 

comunitária. 

 

CAPÍTULO III 

DA CARGA HORÁRIA A SER INTEGRALIZADA 

 

Art. 5º. Os alunos do Curso de Farmácia deverão cumprir 100 h/a de Atividades 

Complementares ao longo do desenvolvimento do curso. 

Parágrafo único. O cumprimento das 100 h/a em Atividades Complementares durante o 

Curso de Farmácia é um dos requisitos para a colação de grau. 

 

Art. 6º. A integralização da carga horária das Atividades Complementares é feita obedecidos 

os seguintes critérios: 

I - Cada atividade realizada pelo aluno será convertida em um valor equivalente em horas. 

Tal conversão será feita em função da proposta apresentada no Projeto Pedagógico do 

Curso. 

II - A tabela 1 mostra uma sugestão de conversão de cada tipo de atividade descrita no Art. 

4 no seu equivalente em horas. 

III - Cada atividade realizada pelo aluno será convertida em um valor equivalente em horas. 

A tabela 1 mostra a sugestão de conversão, em horas, de cada tipo de atividade descrita no 

item Cabe ao Coordenador de Curso definir, para as turmas de alunos sob sua 

responsabilidade, o conjunto de atividades complementares que poderão ser realizadas e a 

correspondente validade em horas. 

Tabela 1: Sugestões de conversões de atividades nos valores equivalentes em horas. 
Descrição da Atividade Pontuação 

Exercício de Monitoria. 30 horas 

Participação em Programas de Iniciação Científica. 30 horas 

Produções técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas. 05 horas 

Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras. 04 horas 

Visitas técnicas. 05 horas 

Participação em eventos, palestras ou equivalente. 04 horas 

Apresentação de trabalhos em eventos em geral. 06 horas 

Leituras: livros e ensaios. 08 horas 

Leituras: artigos e atualidades. 02 horas 

Frequência em peças teatrais, mostras cinematográficas e sessões de 

cinema. 

02 horas 

Análise de filmes e documentários. 02 hora 

Realização de cursos extracurriculares. 10 horas 

Participação em projetos e ações sociais. 30 horas 
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Parágrafo Único. O aluno deverá participar necessariamente de pelo menos 3 (três) grupos 

de Atividades Complementares, independentemente de já ter realizado as horas exigidas no 

semestre. 

 

CAPÍTULO IV 

DO APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 7º. Para aproveitamento das Atividades Complementares exige-se: 

I - As atividades realizadas pelo aluno devem ser relatadas, pelo próprio, em documento 

específico denominado de Ficha de Atividades Complementares. Nessa ficha, o aluno deve 

citar o título sintético da atividade, a data de realização e a atribuição de horas equivalentes, 

segundo critérios específicos do curso. 

II - Ao final do semestre letivo, o aluno deverá entregar a Ficha de Atividades 

Complementares, acompanhada de documentações comprobatórias, resumos e/ou 

relatórios, para análise por parte do Coordenador de Curso ao qual ele estiver vinculado. 

III - As horas equivalentes atribuídas a cada atividade e que forem de fato validadas pelo 

Coordenador de Curso serão somadas e, se atingirem o valor mínimo a ser cumprido no 

semestre letivo, resultarão em média suficiente na aprovação do aluno (média semestral 

maior ou igual a sete). O valor mínimo de horas equivalentes a ser cumprido em 

determinado semestre letivo consta da matriz curricular do curso 

 

Art. 8º. Cada atividade descrita pelo aluno na Ficha das Atividades Complementares deverá 

estar acompanhada de documentações comprobatórias, resumos e/ou relatórios, conforme 

sugerido na tabela 2. 

 

Tabela 2: Documentações a serem anexadas à Ficha de Atividades Complementares. 
Atividade Documentação 

Exercício de Monitoria. Fichas de ponto de Monitoria e Relatório 

de Atividades Desenvolvidas. 

Participação em Programas de Iniciação 

Científica. 

Projeto e Relatórios validados pelo 

Responsável pelo Grupo de Pesquisa. 

Produções técnicas, culturais, 

bibliográficas e artísticas. 

Cópia do trabalho, da monografia e 

relatório (se necessário, com fotos). 

Visitas a museus, exposições, centros 

culturais e feiras. 

Comprovante de comparecimento e 

relatório (se possível, com fotos). 

Visitas técnicas. Comprovante da visita e relatório. 

Presença em eventos técnicos, científicos 

e culturais (ou equivalentes). 

Comprovante de comparecimento e 

relatório. 

Apresentação de trabalhos em eventos 

em geral. 

Cópia do trabalho apresentado. 

Leituras: livros e ensaios. Resumo manuscrito, com apreciações 

finais. 

Leituras: artigos e atualidades. Resumo manuscrito e cópia do artigo. 
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Atividade Documentação 

Frequência em peças teatrais, mostras 

cinematográficas e sessões de cinema. 

Comprovante de comparecimento e 

resumo manuscrito. 

Análise de filmes e documentários. Resumo manuscrito e comprovante de 

locação. 

Realização de cursos extracurriculares. Comprovante de conclusão/horas 

cursadas. 

Participação em projetos e ações sociais. Comprovante de participação e Relatório 

das atividades desenvolvidas. 

 

Art. 9º. Com a intenção de fazer com que os alunos diversifiquem as atividades 

desenvolvidas em dada série (semestre), os Coordenadores de Curso podem estabelecer 

cotas máximas, em horas, para cada tipo de atividade. Na tabela 3 estão descritas 

sugestões de cotas máximas para algumas atividades. Tais cotas podem ou não existir, 

como também seguir referências distintas das apresentadas na tabela 3, segundo critérios 

próprios de cada Coordenador de Curso. 

Tabela 3: Sugestões de cotas máximas, em horas, para tipos de atividades. 

Descrição da Atividade 
Cota 

Máxima 

Exercício de Monitoria. Até 30 horas 

Participação em Programas de Iniciação Científica. Até 30 horas 

Produções técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas. Até 10 horas 

Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras. Até 10 horas 

Visitas técnicas. Até 10 horas 

Participação em eventos, palestras ou equivalente. Até 6 horas 

Apresentação de trabalhos em eventos em geral. Até 6 horas 

Leituras: livros e ensaios. Até 8 horas 

Leituras: artigos e atualidades. Até 4 horas 

Frequência em peças teatrais, mostras cinematográficas e sessões de 

cinema. 

Até 10 horas 

Análise de filmes e documentários. Até 4 horas 

Realização de cursos extracurriculares. Até 20 horas 

Participação em projetos e ações sociais. Até 30 horas 

 

Art. 10. Para o cumprimento das Atividades Complementares o aluno deve observar: 

I - Todos os resumos devem ser manuscritos. 

II - Não serão aceitos resumos “prontos” obtidos da internet ou de outra fonte similar de 

consulta. 

III - As leituras de artigos incluem artigos técnicos, científicos, de jornais e de revistas 

especializadas. Cada Coordenador estabelecerá os assuntos, as referências e as fontes 

válidas. 

IV - Além da frequência a mostras cinematográficas também podem ser considerados 

comparecimentos em sessões de cinemas, segundo critérios próprios de cada Coordenador. 

V - Poderão ser validadas palestras promovidas pela FAPAL, como o Ciclo de Atualização 

Profissional e Eventos do Curso, bem como palestras realizadas em outras Instituições, 

segundo critérios próprios de cada Coordenador. 
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VI - Somente serão validadas como cumprimento de horas de Atividades Complementares 

da série (semestre) as atividades realizadas no próprio semestre. 

VII - O aluno que não tiver validado o número mínimo de horas necessárias para a 

aprovação, deverá realizá-las integralmente na série (semestre) subsequente. Segundo 

critérios próprios do Coordenador poderão ser consideradas as horas já cursadas, porém 

insuficientes para aprovação (ou seja, o aluno poderá “completar as horas não cumpridas no 

semestre anterior”). 

VIII - Após verificação da Ficha de Atividades Complementares (e das documentações 

anexas), validação das horas equivalentes e atribuição de nota, o Coordenador registra tal 

nota em mapa de notas emitido pela Secretaria da Unidade. Essa nota é a média do aluno 

em Atividades Complementares. Tal média pode variar de zero a dez, sendo que a média 

mínima para aprovação é sete. 

IX - As Fichas de Atividades Complementares preenchidas e assinadas pelos alunos e pelo 

Coordenador de Curso e/ou seus Coordenadores Auxiliares deverão ser encaminhadas à 

Secretaria do Campus que as arquivará no prontuário do aluno. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Acadêmico. 

 

Art. 12. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do 

Curso de Farmácia. 

 



 
Anexo I 

Modelo da Ficha de Registro das Atividades Complementares 
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ANEXO V. REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 
CURSO DE FARMÁCIA 

 

 

CAPÍTULO I 

Das considerações preliminares 

 

Art.1º. O presente Regulamento disciplina a composição, as atribuições e o funcionamento 

do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Farmácia da FAPAL 

 

Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante criado pela Portaria MEC n. 147/2007 e 

regulamentado por meio da Resolução CONAES n. 01 de 17 de junho de 2010, é o órgão 

responsável pela concepção do Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia e tem, por 

finalidade, elaborar estratégias de implementação, supervisão, consolidação e 

aperfeiçoamento do mesmo. 

 

CAPÍTULO II 

Das Atribuições do Núcleo Docente Estruturante 

 

Art.3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

I. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; 

III. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e 

afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

IV. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação. 

V. elaborar e/ou acompanhar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e 

fundamentação técnica científica, com base nas diretrizes curriculares da área do 

curso; 

VI. manter atualizado o projeto pedagógico do curso; 

VII. propor a reformulação curricular, submetendo à aprovação da Coordenação do 

Curso e à Direção; 

VIII. supervisionar os processos de avaliação e acompanhamento do curso; 

IX. analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

X. acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando à Coordenação de 

Curso a indicação ou substituição de docentes, quando necessário. 
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CAPÍTULO III 

Da Composição do Núcleo Docente Estruturante 

 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante terá a seguinte composição: 

a) Coordenador do Curso, como seu presidente; 

b) No mínimo de 4 (quatro) professores pertencentes ao corpo docente do curso 

Parágrafo Único - Serão selecionados para integrar o NDE preferencialmente os 

professores com maior dedicação, quando se tratar de curso em andamento, ou dentre 

aqueles docentes previstos para os primeiros anos do curso, quando se tratar de curso em 

implantação. 

 

Art.5º. Cabe ao Coordenador a indicação dos representantes docentes do Curso para um 

mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Titulação e Formação Acadêmica dos Docentes do Núcleo Docente Estruturante 

 

Art. 6º. A composição do NDE deve ter pelo menos 60% de seus membros com titulação 

acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 

 

CAPÍTULO V 

Do Regime de Trabalho dos Docentes do Núcleo 

 

Art.7º. Os docentes que compõem o NDE devem ser contratados, obrigatoriamente, em 

regime de trabalho parcial ou integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral. 

 

CAPÍTULO VI 

Das Atribuições da Presidência do Núcleo Docente Estruturante 

 

Art.8º.  Compete à Presidência do Núcleo Docente Estruturante: 

I. Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

II. Representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

III. Encaminhar ao Colegiado de Curso as sugestões e recomendações do Núcleo Docente 

Estruturante; 
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IV. Designar um representante do corpo docente para documentar em atas as reuniões 

realizadas; 

 

CAPÍTULO VII 

Das Atribuições dos Membros do Núcleo Docente Estruturante 

 

Art.9º. Compete aos membros do Núcleo Docente Estruturante sugerir medidas com o 

objetivo de implantar, estruturar, divulgar, socializar e supervisionar mudança no Projeto 

Pedagógico do Curso de Farmácia da FAPAL, assim como promover a sua consolidação. 

 

CAPÍTULO VIII 

Das Reuniões 

 

Art.10. O Núcleo Docente Estruturante deverá reunir-se, ordinariamente, por convocação da 

Coordenador, uma vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pela 

Coordenação ou pela maioria de seus membros titulares. 

 

Art.11. O Coordenador deve convocar os membros do Núcleo Docente Estruturante com 

antecedência mínima de 03 (três) dias. 

 

Art.12. As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base no 

número de presentes. 

 

CAPÍTULO IX 

Das Disposições Finais 

 

Art.13. Os casos omissos a esse regulamento serão resolvidos pela Direção Geral ou 

Conselho Acadêmico, se necessário, de acordo com a competência dos mesmos. 

 

Art.14. O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO VI. PROGRAMA DE MONITORIA 

PROGRAMA DE MONITORIA 

CURSO DE FARMÁCIA 

 

A FAPAL oferece ao aluno a oportunidade de iniciar-se na função docente através do exercício 

de Monitorias. 

Apenas será considerado monitor o aluno que tiver sido aprovado pelo diretor da FAPAL para 

exercer a monitoria. 

As prerrogativas e benefícios da função de monitor têm como base a data de sua efetivação 

na função, isto é, a assinatura do Termo de Compromisso de Monitoria junto à Coordenação 

do Curso*. 

O aluno interessado em ser monitor encontrará as informações necessárias neste manual. 

 

O QUE É MONITORIA 

A Monitoria possibilita a experiência da vida acadêmica promovendo a integração de alunos 

de períodos mais avançados com os demais, a participação em diversas funções da 

organização e desenvolvimento das disciplinas do curso, além de treinamento em atividades 

didáticas, conforme as normas estabelecidas neste caderno. 

Os monitores são escolhidos em conjunto pela Coordenação de Curso e os Professores 

responsáveis pelas disciplinas, levando-se em conta a maturidade intelectual e o rendimento 

acadêmico, disponibilidade horária e conduta perante os colegas, corpo docente e a FAPAL. 

 

O MONITOR 

É o estudante de graduação, escolhido para exercer atividades técnico-didáticas junto a 

determinada disciplina. 

O monitor não substitui o professor da disciplina. 

 

SELEÇÃO 

A seleção é realizada semestralmente. O período de inscrições para a monitoria é divulgado 

em calendário escolar e/ou em edital. 

 

PROCEDIMENTOS 

1) Solicitação 

O professor entrega à Coordenação do Curso, formulário devidamente preenchido com a 

justificativa da solicitação de monitoria e especificação da carga horária proposta e das 

atividades a serem desenvolvidas. 
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As solicitações são encaminhadas para a aprovação da Coordenação Pedagógica, 

posteriormente, da Diretoria da FAPAL. 

2) Inscrição 

As inscrições devem ser efetuadas na Coordenação do Curso, mediante preenchimento de 

requerimento. 

É vedado ao candidato concorrer à monitoria de duas ou mais disciplinas simultaneamente, o 

que implicará na sua eliminação de todos os processos em que estiver participando. 

Não serão aceitos como monitores alunos: 

• - em regime de dependência e/ou reprovados; 

• - que não estiverem regularmente matriculados; 

• - que não tenham cursado na FAPAL a disciplina para a qual estejam se candidatando; 

• - que estejam com pendências junto a IES (Secretaria, Biblioteca, Tesouraria, etc.) e, 

ainda, aqueles cuja situação escolar encontra-se sub judice, ou com matrícula 

condicional e/ou em caráter excepcional; 

• - que tenham sido dispensados, anteriormente, das funções de monitor por não 

apresentar desempenho satisfatório. 

• - que tenham sofrido punições disciplinares. 

• - que já tenham exercido as funções de monitor por mais de 2 (dois) anos, 

mesmo que não consecutivos. 

Os candidatos inscritos serão avaliados e classificados pelo professor responsável, segundo 

critérios próprios, levando em conta: 

• - avaliação obtida no processo de seleção de monitores, que poderá ser realizado por 

meio de prova dissertativa ou outros meios definidos pelo professor; 

• - desempenho obtido durante o curso; 

• - disponibilidade horária. 

3) Aprovação 

As aprovações dos candidatos deverão ser referendadas pela Diretoria da FAPAL. 

Os candidatos terão conhecimento dos resultados por meio de avisos. 

Os aprovados deverão comparecer à Coordenação do Curso para formalizar a 

efetivação na função dentro do prazo estipulado nos Editais de Convocação. Caso 

contrário será considerado desistente e a vaga será preenchida pelo suplente, se 

houver. 

Todos os procedimentos acima citados devem obedecer aos prazos estabelecidos no 

Calendário Escolar do ano corrente. 

 

FUNÇÕES DO MONITOR 

Desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho definido pelo docente responsável, 

sob sua orientação e supervisão. 
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Cumprir os horários pré-estabelecidos para os plantões de monitoria, que deverão ser de, no 

mínimo, uma hora semanal nos seguintes horários: 

• Cursos matutinos: no final do período de aulas; 

• Cursos vespertinos: antes ou no final do período de aulas; 

• Cursos noturnos: antes do período de aulas. 

Nestes plantões o aluno monitor deverá estar disponível para orientar os colegas na execução 

de trabalhos e auxiliá-los nas dúvidas. 

Afixar junto à coordenação seus horários de plantão. 

Apresentar ficha de ponto de monitoria, devidamente preenchida e assinada até o dia cinco 

do mês subsequente na Coordenação do Curso. 

Colaborar com a integração entre os alunos e o professor da disciplina, bem como, com a IES 

e seus órgãos. 

É vedado ao aluno ministrar aulas, corrigir trabalhos ou provas, bem como ter acesso 

a documentos da secretaria. 

 

DESLIGAMENTO 

O monitor poderá ser dispensado a qualquer momento tanto pelo docente responsável e pelo 

Coordenador de Curso, sendo substituído pelo suplente, se houver. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Curso e Pedagógica. 

Caso o aluno queria desistir da monitoria deverá preencher e assinar o Termo de 

Desligamento junto à Coordenação do Curso. 

 

CERTIFICADO DE MONITORIA 

O aluno monitor receberá ao final de seu exercício um certificado como comprovação das 

horas dedicadas ao desenvolvimento da atividade. 
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ANEXO VII. NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E APOIO PSICOPEDAGÓGICO – 
NAAP 

 
Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP 

 

REGULAMENTO 

Art.1º. O Presente regulamento tem por finalidade normatizar as atividades do 

Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP, da FAPAL. 

Art.2º. São finalidades do NAAP 

I – Orientar e realizar intervenções breves nas dimensões psicopedagógica e 

social para o corpo discente da Faculdade de Palmas – FAPAL; 

II – Promover, por meio do apoio Psicopedagógico e social, saúde dos 

relacionamentos interpessoais e institucionais, contribuindo para o processo de 

aprendizagem do aluno; 

III – Zelar pela aplicação da Política de Inclusão e Acessibilidade dos 

acadêmicos da FAPAL, promovendo as condições adequadas para acesso, 

permanência, integração e desenvolvimento pleno das pessoas com deficiências, 

incluindo aquelas com Transtorno do Espectro Autista, ao ensino Superior; 

Parágrafo Único. Para os casos em que se fizer necessário um atendimento 

mais especializado, o NAAP deverá sugerir o devido encaminhamento. 

Art.3º. São objetivos específicos do NAAP: 

I - Auxiliar acadêmicos na integração destes ao contexto universitário, 

realizando orientações no que se refere a dificuldades no processo ensino-

aprendizagem, proporcionando a identificação dos principais fatores envolvidos nas 

situações problemas e estratégias de enfrentamento pessoais e institucionais; 

II - Realizar pesquisas a partir dos dados coletados nos atendimentos, 

relacionados à tipologia das dificuldades apresentadas pelos alunos, e encaminhar 

relatórios à direção acadêmica com a finalidade de desenvolver estratégias de 

intervenção institucional; 

III – Realizar atendimento psicológico emergencial, através de 

aconselhamento, identificando as urgências subjetivas nas suas diferentes dimensões 
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(profissional, pedagógica, afetivo-relacional e/ou social), propiciando reflexão para um 

posicionamento pessoal mais adequado na superação dos problemas e realizando 

encaminhamentos para profissionais e serviços especializados, se necessário; 

IV – Assessorar as Coordenações de Cursos e de Ensino, em consonância com 

as políticas de ensino e atenção ao aluno previstas no Plano de desenvolvimento 

Institucional (PDI) e Projeto pedagógico dos Cursos (PPC), buscando estratégias 

psicopedagógicas específicas para cada caso, trabalhando de forma interdisciplinar e 

promovendo a inclusão; 

V –Acompanhar acadêmicos com deficiências e/ou necessidades educacionais 

especiais, incluindo aqueles com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012), 

visando a sua plena acessibilidade ao Ensino Superior (arquitetônica, comunicacional, 

pedagógica e atitudinal) e o desenvolvimento das competências e habilidades 

previstas no perfil do egresso do curso escolhido em igualdade de condições; 

VI –Apoiar e orientar, juntamente com os setores pedagógicos da instituição, o 

corpo docente e coordenadores na adequação e/ou desenvolvimento de 

metodologias, tendo em vista o melhor aproveitamento acadêmico ao aluno com 

deficiência e/ou necessidades educacionais especiais, incluindo aqueles com 

Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012). 

Art.4. O atendimento aos discentes poderá ser individual ou em grupo, de 

acordo com a demanda e análise prévia de cada situação problema. 

Art.5º. O atendimento individual será agendado no horário de funcionamento 

do NAAP e comunicado ao interessado. 

Art.6º. Os atendimentos individuais visam: 

I – Atendimento aos alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais 

especiais, incluindo aqueles com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012), 

desde o momento de sua matricula, visando um diagnóstico para apontamento de 

suas necessidades pedagógicas, metodológicas e de recursos materiais; 

II – Atendimento aos casos relativos às dificuldades de aprendizagem e estudo; 

III – Atendimento a alunos e colaboradores com problemas psicoafetivos que 

atendam a resposta de psicoterapia breve; 

IV – Encaminhando para profissionais e serviços especializados dependendo 

da demanda apresentada; 
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V –Atendimento aos casos relativos ao comportamento e conduta do 

acadêmico e do funcionário; 

VI – Atendimento aos encaminhamentos da direção, coordenação de curso, 

coordenação de estágio e Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

VII – Atendimento às demandas relacionadas à profissão e à formação 

profissional; 

Art.7º. Cada acadêmico ou colaborador poderá ser atendido individualmente, 

em até cinco (05) sessões por semestres, de acordo com a disponibilidade do NAAP, 

com exceção dos alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais, 

incluindo aqueles com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012), que 

devem ser atendidos em suas necessidades, independentemente do número de 

sessões. 

Art.8º. O NAAP utilizará um formulário padrão – Prontuário de atendimento – 

Para registro do atendimento individual (Anexo I). 

Art.9. Os atendimentos em grupo serão oferecidos por meio de oficinas 

agendadas em horários que permitam a participação dos alunos e comunicado aos 

mesmos. 

§1º Os atendimentos em grupo serão realizados para promover um espaço de 

reflexão e enfrentamento de problema cognitivos, relacionais e desenvolvimento de 

habilidades acadêmicas e profissionais no que se refere à dimensão relacional e por 

adesão espontânea do interessado. 

§2º As oficinas para proporcionar os atendimentos em grupo terão um limite de 

participantes, a ser definido pelo coordenador do NAAP, de acordo com o tipo de 

trabalho espontâneo do interessado. 

§3º Os temas para os encontros do atendimento em grupo serão planejados a 

partir das demandas dos alunos, das pesquisas institucionais desenvolvidas pelo 

NAAP, das solicitações dos colegiados de cursos e/ou da CPA. 

Art.10. Os temas e áreas sugeridos nos atendimentos em grupo envolvem: 

I - Orientação profissional: Reflexão sobre as necessidades, dúvidas e 

enfrentamento de dificuldades relacionadas à escolha profissional ou adaptação 

acadêmica; 
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II – Relações humanas: Oficinas de dinâmicas de grupo visando o 

desenvolvimento de competências e interpessoais, liderança, comunicação e 

resolução de conflitos interpessoais; 

III –Treinamento de Assertividade: Oficinas de dinâmicas de grupo diretamente 

relacionada a alunos que apresentem alto grau de ansiedade presente em situações 

que envolvam apresentações de trabalhos em público ou dificuldade relacionadas a 

relações de trabalhos de equipe; 

IV –Orientação de Estudos; Grupo reflexivo que aborde temas ligados à 

maximização de recursos envolvendo o planejamento de estudos acadêmicos ou 

voltados para concursos profissionais e/ou públicos; 

V –Valorização da diversidade e respeito às diferenças: reflexão sobre temas 

como diversidade cultural, direitos humanos, combate ao preconceito e a 

discriminação de qualquer natureza (raça, credo, gênero, orientação sexual, 

deficiência), construindo o respeito no ambiente acadêmico. 

Art.11. O NAAP irá atuar junto às coordenações dos cursos na compreensão e 

resolução de problemas específicos de aprendizagem, relacionais e 

comportamentais, juntamente com a coordenação pedagógica da FAPAL. 

Art.12. O apoio às coordenações de cursos será realizado pelo NAAP através 

de reuniões institucionais, atendimentos individuais e orientações específicas. 

Art.13. O NAAP deverá elaborar pesquisas e relatórios com o objetivo de 

auxiliar na compreensão do perfil dos alunos, suas dificuldades e possíveis 

intervenções. 

Parágrafo Único. No Caso de utilização de dados gerados a partir dos 

atendimentos individuais ou em grupo ou oriundos da CPA, para elaboração de 

pesquisas e relatórios, o NAAP deverá observar o critério de sigilo profissional que 

envolve essas informações. 

Art.14. O NAAP deve participar como colaborador dos projetos institucionais 

que envolvam as dimensões acadêmicas, culturais, semana das profissões, 

atividades extracurriculares, projetos de inclusão para pessoas com deficiência e 

estágios profissionalizantes. 

Art.15. A partir das atividades desenvolvidas pelo NAAP, serão elaborados 

relatórios informativos para fundamentar pesquisas e avaliações dos processos 
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acompanhados, devendo estes serem disponibilizados para a direção e coordenação 

dos cursos. 

Parágrafo Único. Os relatórios previstos neste artigo tratam-se apenas de 

dados referentes ao número de atendimentos, tipologia dos atendimentos, tipologia 

da demanda ou outras informações que não comprometam o sigilo profissional. 

Art.16. Os atendimentos e atividades do NAAP, quando executados por 

profissionais da área da psicologia, serão registrados em formulários específicos, 

respeitando nos atendimentos clínicos individuais e grupais o critério de sigilo 

profissional e as normas e resoluções do Conselho Federal de Psicologia – CFP 

(Código de Ética Profissional). 

Art.17. Os dados dos atendimentos individuais e em grupo serão de acesso 

exclusivo do profissional psicólogo, registrado em livro ATA, e serão arquivados em 

armários com chaves onde apenas o mesmo terá acesso para consulta e registros 

dos casos acompanhados. 

Art.18. Outros profissionais da Instituição não terão acesso às informações 

confidenciais, salvo outros profissionais psicólogos autorizados pelo coordenador do 

NAAP, que componham a equipe de trabalho ou o usuário ou responsável por 

menores de idade, de acordo com o Código de Ética Profissional. 

Art.19. No caso da extinção do serviço ou da substituição de funções ou 

profissionais da área clinica serão adotados ou procedimentos do Art. 15 do Código 

de Ética Profissional/CFP. 

Art. 20. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Acadêmico da FAPAL. 
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Anexo I 
Ficha de Atendimento Individual 

Atendimento Psicopedagógico e Social 
 

Nome do Aluno (a) ___________________________________________________ 

Curso: ________________Período: _________Data _______________ 

Endereço:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Filiação:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________ 

Motivo da Procura Pelo Serviço: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

Orientação Realizada: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________ 

 

Responsável pelo atendimento: 

___________________________________________ 
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ANEXO VIII. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO LABORATÓRIO DE 
ANATOMIA 

 
Regulamento de Uso do Laboratórios de Anatomia 
Documento da Qualidade 
 
LABORATÓRIO DE ANATOMIA 

 

TIPO: PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

IDENTIFICAÇÃO: POP – L ANAT – 0001 

TÍTULO: REGULAMENTO DE USO DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA 

 
DATA DA ELABORAÇÃO: 

01 de julho de 2021 

 
DATA DA PROXIMA REVISÃO: 

01 de julho de 2023 

 
APROVAÇÃO DO DOCUMENTO 
 

Responsabilidade Nome Setor Assinatura Data 

Elaboração 
Sylla Figueredo da 
Silva 

Coordenação 
  

Elaboração/Verificação     

Aprovação do 
Coordenador do Curso 

    

Aprovação em Reunião 
Administrativa 

    

 
APLICAÇÃO DO DOCUMENTO 
 

Áreas 

 

Laboratório de Anatomia – L ANAT 

 

 
1- Objetivo 
Os procedimentos operacionais padronizados (POPs) têm como objetivo estabelecer regras 
para a correta utilização das peças anatômicas dentro do laboratório de anatomia visando 
garantir a segurança e o bom andamento das aulas práticas. 
 
2 – Áreas de aplicação 
Laboratório de Anatomia Humana 
 
2.1 – Disciplinas 
Laboratório de anatomia nas disciplinas abaixo relacionadas: 
Anatomia, Anatomia de Sistemas e outras conforme matriz curricular do curso; 
3 – Responsabilidade 
Todos os funcionários (técnicos de laboratórios), professores e alunos devem estar cientes 
dos procedimentos operacionais padronizados, aplicando-os corretamente. 
As normas de segurança dos laboratórios encontram-se no anexo 1. 
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No anexo 2 encontra-se a listagem de equipamentos de proteção. 
 
3.1 - Encarregado de Laboratório 
Fazer o controle patrimonial dos bens dos laboratórios, bem como fornecer informações ao 
Sistema de Controle Patrimonial FAPAL conforme os formulários próprios do respectivo 
setor. Transferências, empréstimos, obsolescências (materiais em desuso), consertos, furtos 
e/ou danos desses bens; 
Assegurar que todos os POPs sejam cumpridos, bem como treinar os funcionários sobre a 
utilização dos laboratórios e regras de segurança a serem seguidas; 
Acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas nos laboratório; 
Coordenar e organizar os calendários das aulas práticas de cada laboratório, assegurando 
que haja um atendimento eficiente aos professores e alunos; 
Supervisionar os horários de trabalho dos funcionários dos laboratórios; 
Cuidar da estrutura geral dos laboratórios, ou seja, pessoal, instalações, equipamentos, 
materiais e produtos químicos. 
Fazer o pedido de compras de materiais para as aulas práticas, no prazo estipulado pela 
assessoria de compras, conforme o formulário (anexo 3); 
Analisar e dar o encaminhamento cabível às solicitações de empréstimo externo de 
materiais em formulário específico (anexo 4) e interno (anexo 5); 
Fazer os relatórios referentes a qualquer acidente ou incidente que venha a ocorrer nos 
laboratórios, como por exemplo: acidentes necessitando de primeiros socorros, 
derramamento de produtos químicos, incêndios ou peças anatômicas que desapareceram 
do decorrer da aula. Registrar a ocorrência no livro ATA de ocorrência do laboratório. 
 
3.2 - Técnico de Laboratório 
Verificar a disponibilidade do laboratório para não haver choque de horário entre as aulas 
práticas; 
Utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) necessários e seguir 
as normas de segurança; 
Permanecer no laboratório durante as aulas; 
Utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) necessários no 
decorrer das aulas; 
Montar as aulas práticas, acompanhar os professores e dar assistência aos alunos no 
decorrer das mesmas, os orientando e seguindo as normas de segurança; 
Manter a segurança dos alunos e auxiliares dentro dos laboratórios; 
Não deixar caixas vazias ou com materiais em cima de armários, no chão ou em bancadas, 
nas dependências dos laboratórios onde ocorrem às aulas práticas; 
Descartar de maneira correta os produtos dos tanques; 
Zelar pelo patrimônio do laboratório; 
Manter o inventário sempre atualizado; 
Relatar os acidentes ou incidentes ocorridos no laboratório ao encarregado; 
Proceder a cada semestre a limpeza das caixas e tanques dos laboratórios. 
 
3.3 - Professores 
Comparecer no início do semestre nos laboratórios para discutir agendas de aulas práticas e 
verificar a disponibilidade dos mesmos; 
Entregar o roteiro de aula com quinze dias úteis de antecedência; 
Orientar e exigir o cumprimento das normas de segurança do laboratório; 
Manter a ordem dentro dos laboratórios; 
Permanecer no laboratório até saída do último aluno; 
Respeitar o horário de trabalho dos funcionários e de funcionamento dos laboratórios. 
Fazer a lista de matérias que serão utilizadas nas aulas práticas, respeitando a data 
solicitada pelo encarregado do laboratório. 
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3.4 – Alunos 
Permanecer e utilizar os laboratórios somente com a presença de um professor ou técnico; 
É proibido trazer crianças para as aulas nos laboratórios. 
Colocar os objetos no escaninho do laboratório, levando para a bancada somente o 
necessário para as anotações e realização da aula; 
Evitar brincadeiras, gestos bruscos, bancos no corredor e conversas desnecessárias dentro 
dos laboratórios; 
Sempre manter a bancada de trabalho limpa e organizada. 
Em caso de acidentes chamar o técnico responsável e /ou professor imediatamente, para 
que eles possam tomar as providências cabíveis. 
Ao término da aula, sempre deixar a bancada, limpa e organizados; 
OBS: Reposições de aulas serão permitidas somente em casos especiais com a 
autorização da coordenação do curso e mediante a presença do professor. 
 
4 – Considerações gerais 
O Laboratório de Anatomia da FAPAL será assim constituído: 
Almoxarifado; 
Mesas de inox; 
Bancos; 
Bancada com pias; 
 
O Laboratório de Anatomia tem como prioridade as atividades de ensino dos Cursos da 
Saúde da FAPAL; 
É proibido tirar fotos das peças anatômicas; 
Só é permitida a entrada de alunos que estejam matriculados naquela disciplina; 
A entrada de alunos nos laboratórios para as aulas práticas só será permitida perante a 
presença do professor; 
Quando não utilizados esses laboratórios deverão permanecer trancados e as chaves 
mantidas em claviculário junto ao Encarregado dos laboratórios; 
Não é permitida a entrada de alunos no almoxarifado; 
Reposições de aulas serão permitidas somente em casos especiais com a autorização da 
coordenação do curso e mediante a presença do professor; 
Todos os funcionários, professores e alunos, deverão seguir as normas de segurança 
vigentes do laboratório de Anatomia, acatando as determinações do Serviço Especializado 
de Segurança da Medicina do Trabalho – SESMT, da Brigada de Incêndio e da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. 
 
5- Utilização do Laboratório 
Os professores no início do semestre deverão programar suas aulas práticas com os 
técnicos dos laboratórios. Caso ocorra conflito de horários entre cursos/disciplinas, cabe aos 
técnicos programar junto com o professor, o horário/dia a ser realizada a aula; 
O técnico deve permitir somente a entrada dos alunos e do professor que estiver usando 
avental de algodão branco com manga longa, sapatos fechados, calças compridas, cabelos 
presos e orientar os mesmos para que deixe sobre a bancada somente o material 
necessário para a aula; 
O técnico deverá estar no laboratório no decorrer da aula para orientar os alunos em caso 
de dúvidas sobre a utilização dos materiais; 
Desmontar a aula prática: limpar com álcool 70% e guardar os materiais de acordo com o 
procedimento do laboratório; 
Limpar adequadamente as mesas e bancadas e deixar o laboratório organizado; 
Apagar as lâmpadas e fechar o laboratório. 
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5.1 - Estudo livre 
Os alunos deverão requisitar o laboratório com uma semana de antecedência através do 
preenchimento do documento anexo (anexo 6); 
Para solicitação de peças anatômicas o aluno deverá preencher formulário padrão (anexo 
7) no mesmo dia em que fizer a solicitação do horário de estudo; 
Para estudos aos sábados deverá haver um grupo com no mínimo de 10 alunos; 
Os horários para estudo livre serão de acordo com a disponibilidade do horário do técnico 
de cada Unidade; 
Durante o estudo livre um aluno do grupo deverá deixar sua carteirinha na sala dos técnicos 
ficando assim responsável pela preservação do laboratório; 
Ao entrarem no laboratório no dia agendado para estudo, os alunos devem assinar o horário 
de entrada e de sua saída (anexo 6), cada grupo ficará numa bancada identificada com uma 
numeração, sendo os mesmos responsáveis por danos aos materiais fornecidos, 
O material solicitado por um grupo poderá ser emprestado a outro grupo desde que o 
técnico seja notificado; 
A instituição não fornece luvas, máscaras e nem aventais para os alunos, portanto quando 
estudarem deve levar luvas descartáveis, máscaras e avental; 
Se houver desrespeito as peças biológicas, o(s) aluno(s) será(ão) encaminhado a 
coordenação para reenquadramento do regime disciplinar (calendário escolar). 
 
Recebimento de materiais – Fornecedores 
Todos os materiais são recebidos pelo Almoxarifado e depois encaminhados para os 
professores; 
Ao receber o material, o funcionário (técnico) deverá: 
Conferir e assinar a CEM (Conhecimento de Envio de Mercadoria), observando se o total de 
volumes entregues corresponde ao informado; 
Alocar as caixas no almoxarifado que o material pertence; 
Conferir e guardar os materiais recebidos; 
Quando receber o produto com nota fiscal original, tirar cópia e encaminhar a original ao 
setor de custos ou departamento responsável; 
Conferir a data de validade dos produtos perecíveis. 
 
Troca de materiais 
O material poderá ser trocado quando chegar vencido ou quando o material não conferir 
com o que foi solicitado. Nos dois casos entrar em contato com o Encarregado dos 
Laboratórios para que seja providenciada a troca do material. 
 
 Higienização de Equipamentos e materiais 
 
Bancadas 
Utilizar luvas na limpeza; 
Iniciar a limpeza das mesas e bancadas passando um pano umedecido com água para tirar 
algum produto que ali possa ter caído; 
Lavar em seguida com água e sabão utilizando uma esponja. Passar pano umedecido com 
água; 
Por último passar uma flanela com álcool etílico a 70 %. 
Obs.: Caso haja necessidade passar uma solução com hipoclorito de sódio para desinfetar 
a bancada. 
 
Pisos 
A limpeza do piso é realizada pelos auxiliares de serviços gerais; 
Os técnicos deverão orientar os auxiliares de serviços gerais em como proceder à limpeza 
nos almoxarifados para evitar acidentes. 
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Medidas de Segurança quanto ao manuseio de produtos químicos 
Preparar documento informativo sobre o uso, manipulação e disposição dos produtos 
químicos perigosos, e divulgá-lo para todas as pessoas que trabalham no laboratório. 
Adquirir, sempre, a quantidade mínima necessária às atividades do laboratório. Produtos 
químicos faltando rótulo ou com a embalagem violada não devem ser aceitos. 
Utilizar no laboratório somente produtos químicos compatíveis com o sistema de ventilação 
e exaustão existente. 
Não armazenar produtos químicos em prateleiras elevadas; garrafas grandes devem ser 
colocadas no máximo a 60 cm do piso. 
Considerar de risco elevado os produtos químicos desconhecidos. 
 
Descartes de produtos químicos 
Seguir o Manual de Descarte que se encontra nos laboratórios. 
 
Procedimentos de Emergência 
Substâncias químicas apresentam diferentes propriedades, portanto a metodologia de 
primeiros socorros deverá ser realizada de acordo com as substâncias envolvidas e as 
instruções do fabricante contidas na ficha de emergência. 
 
 
Primeiros Socorros 
Qualquer acidente deve ser comunicado ao professor; 
Qualquer produto químico que caia sobre a pele, deve ser lavado com água corrente em 
abundância; 
Quando grandes áreas do corpo forem atingidas, a utilização do chuveiro de emergência é 
mais eficiente e toda roupa da região afetada deve ser removida. 
 
Queimaduras leves com: 
 
Ácidos - lavar com muita água e depois aplicar sobre a região afetada uma solução e 
bicarbonato de sódio saturado; 
Em acidentes mais graves que afete grandes regiões do corpo, remover a roupa da pessoa 
e lavar com bastante água e encaminhá-lo para um hospital; 
Quando a região afetada forem os olhos, utilizar o lava-olhos para remover toda e qualquer 
substância presente e depois lavar com solução fisiológica 0,9% de NaCl; 
Em caso de inalação de substâncias voláteis, retirar a pessoa do laboratório e levá-lo para 
um local ventilado. 
Acidentes devem ser registrados em caderno de ocorrências. 
Qualquer tipo de ocorrência, fora da rotina normal dos laboratórios deve ser registrado em 
um livro ata identificado como “Registro de Ocorrências – Laboratórios de Anatomia”. 
 
Derramamento 
Isolar área e comunicar a todos que estão no laboratório; 
Proteger-se com os EPIs adequados; 
Permitir ventilação e/ou exaustão no ambiente; 
Providenciar adequadamente a limpeza no local: no caso de ácidos, álcalis e produtos 
orgânicos - usar vermiculita, ou uma mistura de areia com areia de gato na proporção de 1:1 
e colocar sobre o produto derramado para absorvê-lo. Em seguida recolhê-lo com pá 
plástica, acondicionar em saco preto para depois efetuar o descarte; 
Acidentes devem ser registrados em caderno de ocorrências. 
 
Incêndio 
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Em caso de incêndio com envolvimento de materiais voláteis e/ou tóxicos, se as tentativas 
de contiver um pequeno incêndio forem inúteis, devem-se tomar as seguintes providências: 
Equipar-se com os EPIs; 
Retirar todas as pessoas do laboratório; 
Utilizar o extintor de incêndio; 
Se necessário fechar todas as janelas e portas para evitar que o incêndio se propague; 
Entrar em contato com os bombeiros e/ou Chefia de Unidade. 
Acidentes devem ser registrados em caderno de ocorrências. 
 
Conservação das instalações 
As áreas de trabalho, de circulação e de acesso devem estar sempre limpas e livres de 
obstruções; 
Não armazenar caixas com materiais e/ou vazias ou qualquer outro tipo de produto, para 
essa finalidade utilize o almoxarifado; 
Reagentes derramados em qualquer instalação devem ser limpos imediatamente de 
maneira segura. 
Materiais usados ou não etiquetados não devem ser acumulados no interior do laboratório e 
devem ser descartados imediatamente após sua identificação, seguindo os métodos 
adequados para descarte de material de laboratório. 
 
Manutenção de materiais 
Somente pessoal qualificado e treinado está autorizado a consertar ou modificar os 
materiais; 
Solicitação para consertos/calibração de equipamentos deve ser feita em formulário de 
solicitação de serviços fornecido pelo departamento de manutenção da assessoria de 
compras (anexo 8); 
Maneira correta de uso, limpeza e manutenção, seguir o manual; 
Todos os materiais devem ser guardados adequadamente para prevenir quebras ou perda 
de componentes do mesmo. 
 
6 – Anexos 
 
Anexo 1 - Normas de Segurança no Laboratório de Anatomia 
O laboratório é um lugar de trabalho sério. Trabalhe com atenção e calma; 
Usar avental branco de algodão com manga longa, sempre fechado; 
Usar calçado fechado e calça comprida; 
Prender os cabelos; 
Utilizar luvas de procedimento descartáveis; 
Não é permitido usar boné no laboratório; 
Não pode fotografar dentro do laboratório; 
Não fumar, comer (inclusive bala, chicletes...) ou beber (inclusive garrafinhas de água) no 
laboratório; 
Não brincar no laboratório, principalmente com os materiais de aula prática; 
Conversar somente o necessário; 
Colocar os materiais e objetos pessoais nas estantes; 
Reservar o laboratório, para estudo, com os técnicos com uma semana de antecedência; 
Em caso de acidente avisar imediatamente o técnico do laboratório; 
Deixe o laboratório do jeito que você o encontrou; 
Qualquer dúvida converse com os responsáveis pelo laboratório; 
Lentes de contato não devem ser utilizadas em laboratórios, pois podem absorver produtos 
químicos e causar lesões nos olhos. 
 
Observações: 
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Avental e luvas não serão cedidos pelo laboratório; 
Os funcionários dos laboratórios da saúde não se responsabilizam pelos objetos esquecidos 
por alunos/professores nas dependências dos mesmos. 
 
Anexo 2 – Equipamentos de Proteção 
EPIs: Equipamentos de Proteção Individual 
Para funcionários do setor; 
Avental branco de algodão com manga longa; 
Avental plástico tipo açougueiro; 
Botas de borracha curta (branca); 
Sapato fechado de segurança; 
Calça comprida; 
Óculos de segurança (quando necessário); 
Máscara para gases orgânicos (quando necessário); 
Luvas nitrílicas manga longa (quando necessário). 
Para professores e alunos: 
Calça comprida; 
Sapato fechado; 
Avental branco de algodão com manga longa; 
Óculos de segurança (quando necessário); 
Luvas nitrílicas manga longa (quando necessário). 
 
EPCs: Equipamentos de Proteção Coletiva 
Caixa de areia para casos de derramamento de produtos químicos; 
Escadas; 
Extintores de CO2 e de pó químico; 
Luz de emergência; 
Manta corta-fogo; 
Ventiladores. 
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Anexo 3 - Modelo de Formulário para Requisição de Materiais 
 
 
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

CÓD DESCRIÇÃO DO ITEM UN TOTAL JUSTIFICATIVA  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      
      
 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

    DADOS DO REQUISITANTE 
 
FUNCIONÁRIO:   
 
COORDENAÇÃO:   
 
DIRETORIA: 
 
DATA: 

UNIDADE:  
 
INSTITUTO:   
 
CURSO:   
   
DISCIPLINA:   
 
LABORATÓRIO: 
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Anexo 4 – Formulário para saída de materiais / equipamentos 
 
 
 
 
 

   Natureza Da Operação  Utilização Externa  
Dados Sobre o  Material 

 

Nº 

 

QUANT 

 

DESCRIÇÃO 

 

MARCA 

 

MODELO 

 

Nº DE SÉRIE 

 

UNIDADE 

       

       

       

Solicitante  (Responsável) 

  Nome: 
RA/Funcional:                                      Assinatura: 

  Função: 

Destino 

  Unidade/local: 

  End:   Telefone: 

Saída Retorno 

  Data:    Data: 

  Horas:    Horas: 

Motivo do Empréstimo 

 

  

Encarregado Responsável 

  NOME: 
 Assinatura 

OBS: O EQUIPAMENTO SOLICITADO DEVERÁ SER DEVOLVIDO EM PERFEITO 
ESTADO DE FUNCIONAMENTO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DOS 
SOLICITANTES QUALQUER DANO QUE OCORRER AO EQUIPAMENTO. 

AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA DE MATERIAIS DOS 

LABORATÓRIOS DA SAÚDE 
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Anexo 5 – Empréstimo interno de materiais e equipamentos 
 

Empréstimo Interno – Lab. Saúde 
                                              Unidade _______________ 
 
(   ) Professor – Nº Func.__________   (   )Aluno – RA___________  
(   ) Funcionário Nº Func.__________       Outros ___________________ 
 
O abaixo assinado se responsabiliza pelos materiais: 
 
Laboratório:_____________________________________________________________ 
Material:_____________________________________________________-
_______________________ 
__________________________________________________________________________
__________ 
__________________________________________________________________________
__________ 
__________________________________________________________________________
__________ 
 Garantindo sua devolução no prazo determinado e no estado em que acautelou o material. 
 
RECEBI: ____/____/____.                                                     DEVOLVI:____/____/____. 
  
____________________________                                          -
______________________________ 
Nome do responsável pelo Material                          Nome responsável pelo 
Material                                                                                                                                    
 
____________________________                              ____________________________ 
Assinatura                                                                                             Assinatura 
 
___________________________________________ 
Responsável pelo empréstimo do material     
___________________________________________ 
Assinatura   
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Anexo 6 – Solicitação do Laboratório de Anatomia para estudo 
 
  
 
 
 
LABORATÓRIO: 
______________________                                                                                                                                                                                                                                                               
PRÁTICA (S): _________________________                                                                                                                                                                                  
CURSO:______________________________                                                                                                                                                         
Dia solicitado para estudo: ____ / ____ / ____ 
Data do recebimento da solicitação: ____ / ____ / ____ 
Horário: Dependerá da disponibilidade do Laboratório 
Recebido por: _________________________ 
                                                                                         

Data 

Sugestão 
do 
horário 
Estudo/ 
Monitoria 

Nome e 
assinatura 
do aluno 

RA Turma 
Assinatura 
do aluno 
Entrada 

Assinatura 
do aluno 
Saída 

Visto do 
Funcionário 
Final do 
estudo 

  /   /          

  /   /          

  /   /          

  /   /          

  /   /          

  /   /          

  /   /          

  /   /          

  /   /          

  /   /          

  /   /          

  /   /          

  /   /          

  /   /          

  /   /          

  /   /          

  /   /          

  /   /          

 

Atenção! 

Agendamento com 11 
dias úteis de 

antecedência. 
Sr. Funcionário, não receber 

se estiver fora do prazo. 



PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO DE FARMÁCIA 

 27 

Anexo 7– Solicitação de material para estudo no Laboratório de Anatomia 
 
 
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL 
 
NOME: _____________________________________________________________ 
R.A.: ____________________________ 
 
CURSO: ____________________________ SEMESTRE: ___________________ 
 
 
Descrição do material solicitado: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
MATERIAL SERÁ UTILIZADO EM: ______/_________/________  
 
HORÁRIO: __________________________ 
 
SOLICITADO EM:  _________/_________/___________ 
 
DEVOLVIDO EM: __________/_________/___________ 
 
_____________________________      _______________________________ 
          Assinatura do aluno                                     Assinatura do funcionário 
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Anexo 8 – Formulário para Consertos de Equipamentos 
 
 
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 

DADOS DO MATERIAL 

MATERIAL MARCA MODELO 
N° 
SERIE 

LABORATÓRIO UNIDADE 

      

      

      

      

 
Especificar o defeito apresentado, informar número de telefone do fornecedor caso tenha no 
equipamento. 
 

 

 

 

 
Fones:        Nome da empresa 
 
Solicitante:                                                            Função: 
 
Data:_____/ _____ / 2009. 
 
Obs.: 
 

 
Preparado por: 

 
Supervisionado por: 
 

 
Aprovado: 
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ANEXO IX. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO LABORATÓRIO 
MULTIDISCIPLINAR 

 

FAPAL / LABORATÓRIO DE MULTIDISCIPLINAR 

 

TIPO: PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

 
IDENTIFICAÇÃO: POP – LM – 0001 

 

TÍTULO: REGULAMENTO DE USO DO LABORATÓRIO DE MULTIDISCIPLINAR 

 
DATA DA ELABORAÇÃO: 01/2021 

 
DATA DA PROXIMA REVISÃO: 01/2023 

 
APROVAÇÃO DO DOCUMENTO 
 

Responsabilidade Nome Setor Assinatura Data 

Elaboração 
Adilson Pinheiro de 
Lima 

Coordenação 
  

Elaboração/Verificação     

Aprovação do 
Coordenador do Curso 

    

Aprovação em Reunião 
de Conselho 

    

 
APLICAÇÃO DO DOCUMENTO 
 

ÁREAS 

 

Laboratório Multidisciplinar – LM 

 

 
1 – Objetivo 
Os procedimentos operacionais padronizados (POPs) têm como objetivo estabelecer regras 
para a correta utilização de equipamentos, materiais e reagentes dentro do Laboratório 
Multidisciplinar visando garantir a segurança e o bom andamento das aulas práticas. 
 
2 – Áreas de Aplicação 
Cosmetologia e Estética 
Enfermagem 
Fisioterapia 
Farmácia 
 
3 – Responsabilidades 
Todos os funcionários (encarregados de laboratórios, técnicos de laboratórios, auxiliares 
técnicos de laboratórios e auxiliares de laboratórios), professores e alunos devem estar 
cientes dos procedimentos operacionais padronizados, aplicando-os corretamente. 
As normas do Laboratório Multidisciplinar encontram-se no anexo 1. 
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3.1 - Encarregado de Laboratório 
Fazer o controle patrimonial dos bens dos laboratórios, bem como fornecer informações ao 
Sistema de Controle Patrimonial FAPAL conforme os formulários próprios do respectivo 
setor. Transferências, empréstimos, obsolescências (materiais em desuso), consertos, furtos 
e/ou danos desses bens; 
 
Assegurar que todos os POPs sejam cumpridos, bem como treinar os funcionários sobre a 
utilização dos laboratórios e regras de segurança a serem seguidas; 
Acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas nos laboratórios; 
Coordenar e organizar os calendários das aulas práticas de cada laboratório, assegurando 
que haja um atendimento eficiente aos professores e alunos; 
Supervisionar os horários de trabalho dos funcionários dos laboratórios seguindo as normas 
de segurança do laboratório; 
Cuidar da estrutura geral dos laboratórios, ou seja, pessoal, instalações, equipamentos, 
materiais e reagentes; 
Fazer o pedido de compras de materiais para as aulas práticas, no prazo estipulado pela 
Assessoria de Compras, conforme o formulário (anexo 2); 
Analisar e dar o encaminhamento cabível às solicitações de empréstimo externo de 
equipamentos e materiais em formulário específico (anexo 3) e interno (anexo 4); 
Fazer os relatórios referentes a qualquer acidente ou incidente que venha a ocorrer nos 
laboratórios, como por exemplo: acidentes necessitando de primeiros socorros, 
derramamento de produtos químicos, incêndios, equipamentos/vidrarias/reagentes que 
desapareceram no decorrer da aula. Registrar a ocorrência no livro ATA de ocorrência do 
laboratório; 
Em caso de necessidade, montar e acompanhar as aulas práticas. 
 
3.2 - Técnico de Laboratório 
Verificar a disponibilidade do laboratório para que não ocorra conflito de horário entre as 
aulas práticas; 
Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individuais (EPIs) necessários e seguir 
as normas de segurança; 
Utilizar corretamente os equipamentos de proteção coletiva (EPCs) necessários no decorrer 
e na montagem das aulas; 
Permanecer nos laboratórios durante as aulas; 
Preparar os reagentes para as aulas práticas; 
Montar as aulas práticas, acompanhar os professores e dar assistência aos alunos no 
decorrer das mesmas, orientando-os quanto às técnicas de manuseio de reagentes, 
vidrarias e equipamentos e seguindo as normas de segurança do laboratório; 
Manter os equipamentos sempre testados e em perfeito estado de uso; 
Manter a segurança dos alunos e auxiliares dentro dos laboratórios; 
Não deixar caixas com materiais ou vazias em cima de armários, no chão ou em bancadas, 
nas dependências dos laboratórios onde ocorrem às aulas práticas; 
Descartar de maneira correta os produtos químicos; 
Zelar pelo patrimônio do laboratório; 
Manter o inventário sempre atualizado; 
Manter os mapas de produtos controlados sempre atualizados; 
Relatar os acidentes ou incidentes ocorridos no laboratório ao encarregado. 
 
3.3 - Professores 
Comparecer no início do semestre nos laboratórios para discutir agendas de aulas práticas e 
verificar a disponibilidade dos mesmos; 
Entregar o roteiro de aula prática com quinze dias de antecedência; 
Orientar e exigir o cumprimento das normas de segurança do laboratório; 
Manter a ordem dentro dos laboratórios; 
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Permanecer no laboratório até saída do último aluno; 
Respeitar o horário de trabalho dos funcionários e de funcionamento dos laboratórios; 
Fazer a lista de matérias que serão utilizadas nas aulas práticas, respeitando a data 
solicitada pelo encarregado do laboratório. 
 
3.4 – Alunos 
Permanecer e utilizar os laboratórios somente com a presença de um professor ou técnico; 
Seguir as normas de segurança do laboratório; 
É proibido trazer crianças para as aulas nos laboratórios; 
Colocar os objetos no escaninho do laboratório, levando para a bancada somente o 
necessário para as anotações e realização da aula; 
Evitar brincadeiras, gestos bruscos, bancos no corredor e conversas desnecessárias dentro 
dos laboratórios; 
Buscar informações, através de consulta individual, sobre os produtos químicos que serão 
utilizados durante a aula e sobre os resíduos gerados, bem como os meios de primeiros 
socorros em caso de acidente; 
Sempre manter a bancada de trabalho limpa e organizada. Os frascos de reagentes e 
matérias-primas fechadas com as espátulas ou pipetas do lado de fora dos frascos; 
Após o uso das vidrarias, essas devem ser devidamente lavadas conforme procedimento 
adequado e dispostas em cima de um pedaço de papel toalha para secagem ou alocar nas 
estufas de secagem; 
Em caso de acidentes, quebra de vidraria ou de qualquer lesão aos equipamentos, chamar 
o técnico responsável e/ou professor imediatamente, para que eles possam tomar as 
providências cabíveis; 
Nunca pipetar líquidos muito viscosos, pois este procedimento poderá inutilizar a pipeta visto 
que poderá não ser possível removê-los das paredes da vidraria; 
Limpar as balanças sempre que utilizá-las conforme procedimento adequado de limpeza e 
pesagem; 
Ao término da aula deixar a bancada, balança e demais equipamentos limpos e os frascos 
de reagentes fechados e organizados. 
Observação: Reposições de aulas serão permitidas somente em casos especiais com a 
autorização da coordenação do curso e mediante a presença do professor. 
 
4 – Considerações Gerais 
O Laboratório Multidisciplinar dos Cursos da Saúde da FAPAL estão assim constituídos: 
Almoxarifado; 
Bancadas de granito equipadas com tomadas 110V e 220V; 
Pia; 
Bancos; 
Microscópio óptico; 
Estereomicroscópio; 
Microscópio trinocular com câmera acoplada; 
Laminário de microscopia; 
 
O Laboratório Multidisciplinar tem como prioridade as atividades de ensino dos Cursos da 
Saúde da FAPAL; 
As vidrarias, equipamentos e reagentes utilizados nessas aulas serão fornecidos pela 
própria Faculdade e sua reposição solicitada em época pré-determinada pela Assessoria de 
Compras; 
Os materiais solicitados para aula prática que deverão ser comprados pela própria Unidade 
devem ser solicitados pelos professores com quinze dias de antecedência; 
Não é permitida a saída de reagentes, equipamentos ou qualquer outro material utilizado 
durante as aulas nas dependências dos laboratórios; 
Logo após a utilização dos reagentes e lâminas nas aulas, os mesmos deverão ser 
adequadamente armazenados; 
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As vidrarias deverão ser conferidas e lavadas conforme procedimento do laboratório; 
Só é permitida a entrada de alunos, que estejam matriculados naquela disciplina; 
A entrada de alunos nos laboratórios para as aulas práticas só será permitida perante a 
presença do professor; 
 
Quando não utilizados esses laboratórios deverão permanecer trancados e as chaves 
mantidas em claviculário junto ao Encarregado dos Laboratórios; 
Não é permitida a entrada de alunos no almoxarifado; 
Reposições de aulas serão permitidas somente em casos especiais com a autorização da 
coordenação do curso e mediante a presença do professor; 
Todos os funcionários, professores e alunos, deverão seguir as normas de segurança 
vigentes nos laboratórios multidisciplinares, acatando as determinações do Serviço 
Especializado de Segurança da Medicina do Trabalho – SESMT, da Brigada de Incêndio e 
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. 
 
Utilização do Laboratório para as Aulas Práticas 
Os professores no início do semestre deverão programar suas aulas práticas com os 
técnicos dos laboratórios. Caso ocorra conflito de horários entre cursos/disciplinas, cabe aos 
técnicos programar junto com o professor, o horário/dia a ser realizada a aula; 
Para que o técnico fique ciente do procedimento da aula, o professor deve passar o roteiro 
com quinze dias de antecedência e nele deve constar: materiais, equipamentos, reagentes e 
sua concentração, para que o técnico possa estimar a quantidade de materiais de acordo 
com o número de alunos e/ou grupos. Caso ocorra algum imprevisto, o professor deve 
comunicar o técnico para que o mesmo disponibilize o laboratório para outros cursos; 
Antes de iniciar a montagem da aula, o técnico e/ou auxiliar deverá limpar as bancadas e os 
equipamentos que serão utilizados na aula; 
Montar a aula com materiais e reagentes solicitados no roteiro de aula, de acordo com o 
número de grupos solicitado pelo professor; 
As instruções de uso do Laboratório Multidisciplinar encontram-se anexas (anexo 5); 
As listagens de equipamentos do Laboratório Multidisciplinar encontram-se anexas (anexo 
5); 
O laminário de microscopia contribui para a melhoria das aulas, permitindo ao professor 
uma maior exploração do conhecimento. O material (lâminas) está direcionado a demonstrar 
exatamente o assunto abordado na teoria, permitindo a integração do conhecimento teórico 
e prático em diversas áreas; 
As lâminas confeccionadas durante as aulas deverão ser preparadas nos locais 
determinados pelos técnicos e professores; 
O técnico deve orientar os alunos sobre: as normas gerais de segurança, ler com atenção o 
rótulo dos frascos de reagentes antes de utilizá-los, pois nele há informações importantes 
para sua manipulação segura; 
O técnico deve permitir somente a entrada dos alunos e do professor que estiver usando 
avental de algodão branco com manga longa, sapatos fechados, calças compridas, cabelos 
presos e orientar os mesmos para que deixem sobre a bancada somente o material 
necessário para a aula; 
O técnico e auxiliar deverão estar no laboratório no decorrer da aula para orientar os alunos 
em caso de dúvidas sobre a utilização dos materiais e equipamentos e somente o técnico 
deve orientar sobre a manipulação dos reagentes; 
Ao término da aula, o técnico deverá recolher os reagentes e separar os que foram 
contaminados, os que serão descartados e armazenar corretamente o restante em local 
adequado (nunca deixar frascos de reagentes armazenados na capela de exaustão ou nas 
dependências do laboratório onde vai ocorrer a aula); 
Desmontar a aula prática: limpar os microscópios conforme descrito no POP higienização de 
equipamentos e materiais, separar as vidrarias utilizadas e lavar de acordo com o 
procedimento do laboratório; 
Limpar adequadamente as bancadas e deixar o laboratório organizado; 
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Desligar o registro de gás, apagar as lâmpadas e fechar o laboratório. 
 
Estudo Livre 
Os alunos deverão requisitar o laboratório com uma semana de antecedência através do 
preenchimento do documento anexo (anexo 6); 
Para solicitação de lâminas e/ou outro material o aluno deverá preencher formulário padrão 
(anexo 7) no mesmo dia em que fizer a solicitação do horário de estudo; 
Para estudos aos sábados deverá haver um grupo com no mínimo de 10 alunos; 
 
Os horários para estudo livre serão de acordo com a disponibilidade do horário do técnico 
de cada Campus; 
Durante o estudo livre um aluno do grupo deverá deixar sua carteirinha na sala dos técnicos 
ficando assim responsável pela preservação do laboratório; 
Ao entrarem no laboratório no dia agendado para estudo, os alunos devem assinar o horário 
de entrada e de sua saída (anexo 8), cada grupo ficará numa bancada identificada com uma 
numeração, sendo os mesmos responsáveis por danos aos materiais fornecidos; 
O material solicitado por um grupo poderá ser emprestado a outro grupo desde que o 
técnico seja notificado. 
 
Higienização de Equipamentos e Materiais 
 
Limpeza das Oculares 
Com um cotonete umedecido com álcool e éter (v/v) passar nas lentes frontais das oculares 
pelo menos duas vezes, com outro cotonete seco tirar o excesso. Repetir esse processo na 
lente frontal do condensador e no coletor do sistema de iluminação;  
 
Remover totalmente o óleo de imersão da objetiva de 100x com um cotonete umedecido 
com álcool e éter (v/v), repetir até remover totalmente o óleo. 
 
Limpeza das Partes Metálicas 
Para a limpeza das partes metálicas recomenda-se o uso de uma flanela e sabão neutro. 
 
Vidrarias 
Separar as vidrarias por tamanho e tipo; 
Enxaguar em água corrente; colocar as vidrarias em imersão com água e detergente 
especial seguindo instruções do rótulo do detergente (10-20g/l), por aproximadamente 1h; 
Colocar luvas no momento da lavagem, para auxiliar na lavagem utilizar esponja e cepilho; 
Enxaguar as vidrarias em água corrente e depois enxaguar novamente com água destilada; 
Secar ao ar livre ou em estufa a 100°C. Vidrarias com precisão volumétrica nunca devem 
ser secas em estufa e nem levadas ao aquecimento; 
Nas vidrarias de precisão volumétrica passar álcool etílico 70%, caso haja necessidade de 
secagem rápida, ou deixar secar ao ar livre sobre a bancada; 
Antes de retirar as vidrarias da estufa, desligá-la e deixá-la fechada até que as vidrarias 
estejam frias; 
Retirar as vidrarias e guardá-las adequadamente. 
 
Bancadas 
Utilizar luvas na limpeza das bancadas; 
Iniciar a limpeza das bancadas passando um pano umedecido com água para tirar algum 
produto que ali possa ter caído; 
Lavar em seguida com água e sabão utilizando uma esponja. Passar pano umedecido com 
água; 
Por último passar uma flanela com álcool etílico a 70 %. 
Observação: Caso haja necessidade passar uma solução com hipoclorito de sódio a 5% 
para desinfetar a bancada. 
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Pisos 
A limpeza do piso será realizada pelos auxiliares de serviços gerais; 
Os técnicos deverão orientar os auxiliares de serviços gerais em como proceder à limpeza 
nos almoxarifados para evitar acidentes. 
 
Manuseio das Vidrarias 
Vidraria danificada deve ser descartada; 
Ao trabalhar com tubos ou conexões de vidro, deve-se utilizar uma proteção adequada para 
as mãos e olhos; 
Familiarizar-se com as instruções apropriadas ao utilizar vidraria para fins específicos; 
Descartar vidraria quebrada em recipientes plásticos ou de metal etiquetados e que não 
sejam utilizados para coleta de outros tipos de materiais de descarte; 
Ao manusear vidros quentes utilizar luva térmica e/ou pinças apropriadas. 
 
Procedimentos de Emergência 
Substâncias químicas apresentam diferentes propriedades, portanto a metodologia de 
primeiros socorros deverá ser realizada de acordo com as substâncias envolvidas e as 
instruções do fabricante contidas na ficha de emergência. 
 
Primeiros Socorros 
Qualquer acidente deve ser comunicado ao professor; 
Qualquer produto químico que caia sobre a pele, deve ser lavado com água corrente em 
abundância; 
Quando grandes áreas do corpo forem atingidas, a utilização do chuveiro de emergência é 
mais eficiente e toda roupa da região afetada deve ser removida. 
 
Conservação das Instalações 
As áreas de trabalho, de circulação e de acesso devem estar sempre limpas e livres de 
obstruções; 
 
Não armazenar caixas com materiais e/ou vazias ou qualquer outro tipo de produto, para 
essa finalidade utilize o almoxarifado; 
Reagentes derramados em qualquer instalação devem ser limpos imediatamente de 
maneira segura; 
Materiais usados ou não etiquetados não devem ser acumulados no interior do laboratório e 
devem ser descartados imediatamente após sua identificação, seguindo os métodos 
adequados para descarte de material de laboratório. 
 
Recebimento de Materiais – Fornecedores 
Ao receber o material, o funcionário (encarregado, técnico ou auxiliar) deverá: 
Conferir e assinar a CEM (Conhecimento de Envio de Mercadoria), observando se o total de 
volumes entregues corresponde ao informado; 
Alocar as caixas no almoxarifado que o material pertence; 
Conferir e guardar os materiais recebidos; 
Quando receber o produto com nota fiscal original, tirar cópia e encaminhar a original ao 
setor de custos ou departamento responsável; 
Conferir a data de validade dos produtos perecíveis. 
 
Troca de Materiais 
O material poderá ser trocado quando chegar vencido ou quando o material não conferir 
com o que foi solicitado. Nos dois casos entrar em contato com a Assessoria de Compras 
para ser providenciada a troca do material. 
 
Manutenção de Equipamentos 
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Todos os equipamentos elétricos devem ter certificado de qualidade ao serem adquiridos ou 
serem aprovados quando de sua aquisição; 
Não se devem utilizar extensões para ligar aparelhos a instalações permanentes; 
Utilizar interruptores com circuito de fio terra quando existir o risco de que o operador esteja 
em contato com água e com equipamento elétrico simultaneamente; 
Somente pessoal qualificado e treinado está autorizado a consertar ou modificar 
equipamentos elétricos ou eletrônicos; 
Os equipamentos de laboratório devem ser inspecionados e mantidos em condições por 
pessoas qualificadas para este trabalho. A frequência de inspeção depende do risco que o 
equipamento possui, das instruções do fabricante ou quando necessário pela utilização. Os 
registros contendo inspeções, manutenções e revisões dos equipamentos, devem ser 
guardados e arquivados pelo Encarregado do Laboratório; 
Solicitação para consertos/calibração de equipamentos deve ser feita em formulário de 
solicitação de serviços fornecido pelo departamento de manutenção da Assessoria de 
Compras (anexo 9); 
Maneira correta de uso, limpeza e manutenção, seguir o manual de equipamentos; 
Todos os equipamentos devem ser guardados adequadamente para prevenir quebras ou 
perda de componentes do mesmo. 
Observação: No anexo 10 encontram-se a relação de EPCs e EPIs e o inventário do 
Laboratório Multidisciplinar. 
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5 – Anexos 
 
Anexo 1 - Normas de Segurança no Laboratório Multidisciplinar 
 
A seguir estão relacionadas algumas regras de segurança que você deverá colocar em 
prática para sua segurança e de seus colegas: 
Use sempre avental de algodão de mangas longas, na altura dos joelhos e fechados; 
Use calçado fechado de couro ou similar; 
Não use relógios, pulseiras, anéis ou quaisquer ornamentos durante o trabalho no 
laboratório; 
Não beba ou coma no laboratório e nem utilize material de laboratório para colocar 
alimentos; 
É proibido fumar no laboratório ou em qualquer outro lugar que possa pôr em risco a 
segurança ou saúde das pessoas; 
Caminhe com atenção e nunca corra no laboratório; 
Nunca teste amostras ou reagentes pelo sabor, os odores devem ser verificados com muito 
cuidado; 
Não leve a mão à boca ou aos olhos quando estiver manuseando produtos químicos; 
Aventais de laboratório, luvas, óculos de proteção ou outras vestimentas não devem ser 
usados fora do laboratório; 
Brincadeiras são absolutamente proibidas nos laboratórios; 
O uso de pipetadores é requerido em qualquer circunstância ao utilizar pipetas; 
Lentes de contato não devem ser usadas em laboratórios, pois podem absorver produtos 
químicos e causar lesões nos olhos; 
Ao final de cada aula, as vidrarias utilizadas durante o trabalho de laboratório devem ser 
enxaguadas com água antes de serem enviadas para limpeza; 
Vidrarias trincadas, lascadas ou quebradas devem ser descartadas e o técnico ou 
responsável deve ser avisado; 
Antes de manipular qualquer reagente deve-se ter conhecimento de suas características 
com relação à toxicidade, inflamabilidade e explosividade; 
 
Devem-se tomar cuidados especiais quando manipular substâncias com potencial 
carcinogênico; 
Os reagentes e soluções devem ser claramente identificados com data de preparo, validade 
e o nome do técnico que a preparou; 
Todo acidente com reagentes deve ser limpo imediatamente protegendo-se se necessário; 
Todas as substâncias são tóxicas, dependendo de sua concentração. Nunca confie no 
aspecto de um produto, devem-se conhecer suas propriedades para manipulá-la; 
Receber visitas apenas fora do laboratório, pois elas não conhecem as normas de 
segurança e não estão adequadamente paramentadas. 
Não deixar caixas com materiais ou vazias em cima de armários, no chão ou em bancadas, 
nas dependências dos laboratórios onde ocorrem às aulas práticas; 
Essas são algumas regras gerais que devemos seguir durante um trabalho no 
Laboratório. Durante o curso, em cada experimento serão relacionadas outras mais 
específicas, inclusive sobre os reagentes a serem manipulados. 
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Anexo 2 - Modelo de Formulário para Requisição de Materiais 
 
 
 
 

     
      
      

REQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

CÓD DESCRIÇÃO DO ITEM UN TOTAL JUSTIFICATIVA  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      
      
 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

DADOS DO REQUISITANTE 
 
FUNCIONÁRIO: 
 
 
COORDENAÇÃO: 

 
DIRETORIA: 
 
DATA: 

UNIDADE:  
 
INSTITUTO: I.C.S 
 
CURSO:   
   
DISCIPLINA:   
 
LABORATÓRIO: 
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Anexo 3 – Formulário para Saída de Materiais/Equipamentos 
 
 
 
 
 

Natureza Da Operação          Utilização Externa 

 
Dados Sobre o  Material 

 

Nº 

 

QUANT 

 

DESCRIÇÃO 

 

MARCA 

 

MODELO 

 

Nº DE SÉRIE 

 

UNIDADE 

       

       

       

 
Solicitante  (Responsável) 

  Nome: 
RA/Funcional:                                      Assinatura: 

  Função: 

Destino 

  Unidade/local: 

  End:   Telefone: 

Saída Retorno 

  Data:    Data: 

  Horas:    Horas: 

Motivo do Empréstimo 

 

  

 
Encarregado Responsável 

  NOME: 
 Assinatura 

 
OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO SOLICITADO DEVERÁ SER DEVOLVIDO EM 
PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DOS 
SOLICITANTES QUALQUER DANO QUE OCORRER AO EQUIPAMENTO. 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA DE 

MATERIAIS DOS LABORATÓRIOS 
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Anexo 4 – Empréstimo Interno de Materiais e Equipamentos 
 
 

 
Empréstimo Interno – Laboratórios 
Unidade _______________ 
 
(   ) Professor – Nº Func. __________   (   ) Aluno – RA___________    
(   ) Funcionário Nº Func. __________       Outros ___________________ 
 
O abaixo assinado se responsabiliza pelos materiais: 
 
Laboratório:_____________________________________________________________ 
Material:_____________________________________________________-
_______________________ 
________________________________________________________________________
____________ 
________________________________________________________________________
____________ 
________________________________________________________________________
____________ 
 Garantindo sua devolução no prazo determinado e no estado em que acautelou o 
material. 
 
RECEBI: ____/____/____.                                                     DEVOLVI:____/____/____. 
  
____________________________                                          -
______________________________ 
Nome do responsável pelo Material                          Nome responsável pelo 
Material                                                                                                                                    
 
____________________________                             
 ____________________________ 
Assinatura                                                                                      Assinatura 
 
___________________________________________ 
Responsável pelo empréstimo do material     
___________________________________________ 
Assinatura   
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Anexo 5 – Instruções sobre Utilização dos Equipamentos 
 
Microscópio Óptico 
Em primeiro lugar é essencial conhecer as partes ópticas e mecânicas dos microscópios, 
tendo o cuidado de ler e absorver as instruções contidas nos manuais que os acompanham; 
Cuidar para que as bancadas estejam sempre limpas; 
Verificar se os microscópios estão limpos e revisados; 
Verificar se os fios que conectam os microscópios às tomadas não estão soltos e se não 
oferecem riscos aos alunos; 
Instruir os alunos, juntamente com o professor, sobre o manuseio do microscópio; 
Verificar a voltagem do equipamento, 110v ou 220v; 
Na observação, iniciar pela objetiva de menor aumento e a platina totalmente abaixada; 
Ligar o microscópio primeiro pela chave liga/desliga e logo em seguida aumentar o botão de 
intensidade de luz, assim que a imagem aparecer, mesmo confusa, parar e completar a 
focalização com sistema de lentes; 
Focalizar no menor aumento utilizando o macrométrico, depois de focalizado mudar as 
objetivas no sentido horário ajustando o foco pelo botão micrométrico até o aumento 
desejado; 
Para o aumento de 100x utiliza-se uma pequena quantidade de óleo de imersão. 
Observação: Não se utiliza óleo de imersão na objetiva 40x; 
Após seu uso, abaixar totalmente a platina e retornar a objetiva de menor aumento; 
Diminuir a intensidade de luz desligando logo em seguida a chave liga/desliga. 
Colocar a lâmina na platina e prendê-la com a presilha; 
Quando usar a lente de maior aumento (100x) adicionar uma gota de óleo de imersão; 
Após o uso da objetiva de imersão, retirar o excesso de óleo com um papel de filtro e 
terminar a limpeza com um cotonete levemente embebido de éter/acetona; 
Desligar o microscópio (botão liga/desliga); 
Voltar o revolver para a lente de menor aumento (4x); 
Desligar da tomada; 
Cobrir o microscópio com a capa. 
 
Estéreo microscópio 
Verificar voltagem; 
Acionar o botão liga/desliga; 
Colocar o material a ser visualizado em um vidro de relógio ou placa de Petri; 
Não colocar o material diretamente sobre a luz de transmissão; 
Ajustar o foco; 
Após a observação retirar o material; 
Desligar o botão (liga/desliga); 
Cobrir o estereomicroscópio com a capa. 
 
Microscópio trinocular com câmera acoplada 
Verificar a voltagem do equipamento; 
Plugar o cabo do microscópio; 
Plugar o conversor da câmera; 
Acionar o botão liga/desliga do microscópio; 
Plugar o cabo da TV; 
Ligar a TV; 
Acionar no controle remoto da TV o botão TV/AV; 
Acionar no microscópio botão bino/photo; 
Colocar a lâmina na platina e prendê-la com a presilha; 
Ajustar a iluminação; 
Na observação, iniciar pela objetiva de menor aumento; 
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Olhar pela ocular e abaixar ou elevar a platina com o macrométrico muito lentamente; assim 
que a imagem aparecer, mesmo confusa, parar e completar a focalização com sistema de 
lentes; 
Quando usar a lente de maior aumento (100x) adicionar uma gota de óleo de imersão; 
 
Após o uso da objetiva de imersão, retirar o excesso de óleo com um papel de filtro e 
terminar a limpeza com um cotonete levemente embebido de éter/acetona; 
Desligar o microscópio (botão liga/desliga); 
Voltar o revolver para a lente de menor aumento (4x); 
Desligar da tomada; 
Cobrir o microscópio com a capa. 
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Anexo 6 – Solicitação do Laboratório Multidisciplinar para Estudo 
 
 
 
 
 
 
SOLICITAÇÃO DO LABORATÓRIO PARA ESTUDO 
 
 
ALUNO RESPONSÁVEL:___________________________RA___________ 
SOLICITADO EM: _________/_________/___________ 
CURSO:_______________________________________ 
SEMESTRE: ___________________________________ 
 
Nome:                                                                            RA: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
________________________________ 
Assinatura do técnico responsável 
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Anexo 7– Solicitação de Material para Estudo no Laboratório Multidisciplinar 
 
 
 
 
 
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL 
 
NOME: ___________________________________________________________ 
 
R.A.: ____________________________ 
 
CURSO: ____________________________ SEMESTRE: ___________________ 
 
 
Descrição do material solicitado: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
MATERIAL SERÁ UTILIZADO EM: ______/_________/________  
 
HORÁRIO: __________________________ 
 
SOLICITADO EM:  _________/_________/___________ 
 
DEVOLVIDO EM: __________/_________/___________ 
 
_____________________________      _______________________________ 
          Assinatura do aluno                                     Assinatura do funcionário 
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Anexo 8 – Lista de Presença do Laboratório Multidisciplinar 
 
 
 
 
 
LISTA DE PRESENÇA LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR 
 
 
Nome___________________________RA___________________curso_________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Observação: 
_________________________________________________________________ 
 
Assinatura do Técnico: _________________________________________________ 
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Anexo 9 – Formulário para Consertos de Equipamentos 
 
 
 
 
 
 
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 
 

DADOS DO MATERIAL 

MATERIAL MARCA MODELO N° 
SERIE 

LABORATÓRIO UNIDADE 

      

      

      

      

 
Especificar o defeito apresentado, informar número de telefone do fornecedor caso tenha no 
equipamento. 
 

 

 

 

 
Fones:        Nome da empresa 
 
 
 
 
 
Solicitante:                                                            Função: 
 
Data:_____/ _____ / 20___. 
 
Obs.: 
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Anexo 10 – Equipamentos, Materiais e Utensílios. 
 
EPIs: Equipamentos de Proteção Individual 
Para funcionários do setor; 
Avental branco de algodão com manga longa; 
Sapato fechado de segurança; 
Calça comprida; 
Óculos de segurança (quando necessário); 
Máscara para gases orgânicos (quando necessário); 
Luvas térmicas e nitrílicas (quando necessário). 
 
Para professores e alunos: 
Calça comprida; 
Sapato fechado; 
Avental branco de algodão com manga longa; 
Óculos de segurança (quando necessário); 
Luvas térmicas e nitrílicas (quando necessário). 
 
EPCs: Equipamentos de Proteção Coletiva 
Capela para exaustão de gases; 
Caixa de areia para casos de derramamento de produtos químicos; 
Chuveiro de emergência com lava-olhos; 
Detector de fumaça; 
Escadas; 
Extintores de CO2 e de pó químico; 
Luz de emergência; 
Manta corta-fogo; 
Ventiladores. 
 
6 – Referências Bibliográficas 
Revista CIPA - Segurança nas universidades CIPA, 22(253): 50, 2001 (2p) 
http://www.ceunes.ufes.br/downloads/2/sandrogreco-
Normas%20de%20seguran%C3%A7a%20no%20laborat%C3%B3rio%20de%20Qu%C3%A
dmica.pdf (10/12/07) 
 
http://www.eb23-caxarias.rcts.pt/cfq/segurança.html (05/12/2010) 
 
http://lqes.iqm.unicamp.br/institucional/o_laboratorio/olaboratorio_normas_seguranca.html 
(05/12/2010) 
 
http://portal.anhembi.br/publique/media/arquivos/labs/manual_de_bpl.doc. (05/12/2010) 
 
http://samu.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=197 
(05/12/2010) 
 
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/virtual%20tour/hipertextos/up1/armazenamento_de_
produtos_quimicos.html (05/12/2010) 
 
http://www.univates.br/handler.php?module=univates&action=view&article=680 (05/12/2010) 
 

 

http://www.eb23-caxarias.rcts.pt/cfq/segurança.html
http://lqes.iqm.unicamp.br/institucional/o_laboratorio/olaboratorio_normas_seguranca.html
http://portal.anhembi.br/publique/media/arquivos/labs/manual_de_bpl.doc
http://samu.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=197
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/virtual%20tour/hipertextos/up1/armazenamento_de_produtos_quimicos.html
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/virtual%20tour/hipertextos/up1/armazenamento_de_produtos_quimicos.html
http://www.univates.br/handler.php?module=univates&action=view&article=680
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