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1. Apresentação

Contextualização da FPM
Dados da Mantenedora:
Nome:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS

CNPJ:

03.289.019/0001-98

End.:

Rua Major Gote nº 1901, Centro,

Cidade:

Patos de Minas

Fone:

34-3818 5300

E-mail:

direcao.projetos@faculdadepatosdeminas.edu.br

UF:

MG

CEP:

38700-001

Dados da Mantida:
Nome:

FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS

CNPJ:

03.289.019/0001-98

End.:

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1278

Cidade:

Patos de Minas

UF:

Fone:

(34) 38149714

http://faculdadepatosdeminas.edu.br/

E-mail:

direcao.projetos@faculdadepatosdeminas.edu.br

MG

CEP:

38706-002

Dados de Identificação do Curso:
Curso:
Coordenador:
Município de Funcionamento:
Diploma Conferido:
Modalidade:
Prazo para integralização
Carga horária do curso:
Regime Letivo:

Farmácia
Margareth Costa e Peixoto
Patos de Minas / MG
Bacharelado
Presencial
15 Semestres
5.400horas
Semestral

Turnos de Oferta:

Diurno e Noturno

Vagas Ofertadas:

50 VAGAS (Diurno) e 50 VAGAS (Noturno)

Autorização:

Portaria Nº 129, de 6 de Fevereiro de 2007

Reconhecimento:
Portaria de Alteração do Número de Vagas:

Portaria nº 271, de 19 de Julho de 2011
Portaria 271, de 20 de Julho de 2011
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MISSÃO DA FPM :
“Educar, produzir e disseminar o saber universal, contribuir para o
desenvolvimento humano, comprometendo-se com a justiça social, a
democracia e a cidadania além de promover a educação visando o
desenvolvimento sustentável do País”.

2. Dados Socioeconômicos da Região

No currículo proposto para o curso aqui apresentado houve a preocupação,
também, de que o mesmo contribuísse para a compreensão, interpretação,
preservação, reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e regionais,
internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade cultural.

A falta de profissionais capacitados em Farmácia área que conta com pouco
profissionais na região, fez com que a oferta deste curso se caracterizasse
como uma das prioridades de ofertas educacionais dentro da proposta de
educação superior para de nossa Instituição. O curso será mantido partindo
dos princípios legais, institucionais, filosóficos e socioculturais, obedecendo
perfeitamente os identificadores das necessidades da comunidade onde está
inserido.

O curso, como ato e meio para se alcançar o resultado final que é o
crescimento e aprimoramento do conhecimento aprofundado da Farmácia e do
desenvolvimento da área da saúde para a otimização e perfeito funcionamento
das instituições ligadas à Farmácia de forma direta ou indireta.

Outro fator que nos chama a atenção é o baixo número de instituições
regulamentadas fornecedoras do curso de Farmácia instaladas próximo à
região de Patos de Minas, o que demonstra uma necessidade atual, visto que o
nosso município é um dos que mais cresce na região indicando para uma
demanda substancial para novas tecnologias e suas aplicações na sociedade
moderna.
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O curso leva em conta também a necessidade de diminuir a evasão dos jovens
para outras regiões que tenham mais alternativas para a continuidade de seus
estudos. Isto se torna algo regionalmente importante, visto que, dos alunos que
cursam o ensino superior em outra região um número bastante considerável
não voltam a sua cidade de origem diminuindo consideravelmente a população
economicamente ativa, além da mão de obra especializada desta região.

Muitas vezes esta migração causa preocupação aos pais destes jovens, bem
como, uma ampliação nas despesas mensais da família.
Para o planejamento de suas ações a Instituição utilizou, além de pesquisas
feitas por técnicos próprios, o perfil do Município, descrito abaixo:

Características Regionais de Patos de Minas
Município

População 2010

Patos de Minas

138.710

Área da unidade
territorial (km²)
3.189,77

Densidade
demográfica
(hab/km²)
43,5

Fonte:IBGE/Cidades

A Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba é uma das 12
mesorregiões do estado de Minas Gerais. Nela estão inseridas duas das dez
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regiões de planejamento do estado, a região do Triângulo Mineiro e a do Alto
Paranaíba.

É formada pela união de 66 municípios agrupados em sete

microrregiões, localizada na região oeste de Minas Gerais. Conta com
2.279.478 habitantes, bem como uma área de 90.545 km², equivalente a 15,4%
do território mineiro.

Em comparação com as demais mesorregiões do estado, dispõe do terceiro
maior contingente populacional da segunda maior área e segunda maior
economia do estado. A mesorregião tem hoje forte influência estadual. Faz
fronteira a norte com o Sul Goiano e com o Noroeste de Minas; ao sul com
Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, ambas no estado de São Paulo e com
o Sul e Sudoeste de Minas; a leste com a Central Mineira e com o Oeste de
Minas; a oeste com o Leste de Mato Grosso do Sul.

A mesorregião é circundada pelos rios Grande e Paranaíba. Sete de seus
municípios estão entre os mais populosos do estado: Uberlândia, Uberaba,
Patos de Minas, Araguari, Ituiutaba, Araxá e Patrocínio, sendo que Uberlândia
é o maior município do interior mineiro.

A seguir apresenta-se gráficos relativos a população, educação e economia na
mesorregião do triangulo mineiro e Alto Paranaíba, com base no censo de
2010/IBGE.
Ano
1991
1996
2000
2007
2010

Evolução Populacional
Patos de Minas
Minas Gerais
102.946
15.743.152
112.384
16.567.989
123.881
17.891.494
133.054
19.273.506
138.710
19.597.330

Brasil
146.825.475
156.032.944
169.799.170
183.987.291
190.755.799
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Fonte: IBGE/Cidades
Municípios da Microrregião de Patos de Minas

Fonte: IBGE – CENSO 201
Número de Docentes por Nível
Variável
Pré-escolar
Fundamental
Médio

Patos de Minas
472
1.114
276

Minas Gerais
311,52
1.649,95
642,20

Brasil
3.079,06
15.495,21
5.697,34

Fonte: IBGE/Cidades
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Variável
Fundamental
Médio

Número de Escolas por Nível
Patos de Minas
Minas Gerais
49
108,44
26
30,69

Brasil
1.340,77
279,93

Fonte: IBGE/Cidades

Fonte: IBGE/Cidades

Variável
Pré-escolar
Fundamental
Médio

Matrículas por Nível
Patos de Minas
Minas Gerais
3.054
4.515,81
17.191
26.571,85
5.560
7.873,59

Brasil
49.165,25
278.253,38
80.748,81

Fonte: IBGE/Cidades
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Fonte: IBGE/Cidades

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010

PIRÂMIDE ETÁRIA
Idade

0 a 4 anos

Patos de Minas
Homen
Mulheres
s

Minas Gerais

Brasil

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

4.077

3.931

649.660

627.206

7.016.614

6.778.795

4.664

4.497

726.034

702.961

7.623.749

7.344.867

10 a 14 anos

5.645

5.356

858.109

830.051

8.724.960

8.440.940

15 a 19 anos

6.147

5.898

868.022

851.253

8.558.497

8.431.641

5 a 9 anos
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20 a 24 anos

5.970

5.954

874.104

859.390

8.629.807

8.614.581

25 a 29 anos

5.778

5.817

851.586

853.105

8.460.631

8.643.096

30 a 34 anos

5.295

5.638

790.229

805.450

7.717.365

8.026.554

35 a 39 anos

5.286

5.759

694.342

722.116

6.766.450

7.121.722

40 a 44 anos

5.258

5.589

671.738

702.039

6.320.374

6.688.585

45 a 49 anos

4.808

5.214

628.195

666.388

5.691.791

6.141.128

50 a 54 anos

4.186

4.511

548.830

584.829

4.834.828

5.305.231

55 a 59 anos

3.393

3.528

441.415

479.714

3.902.183

4.373.673

60 a 64 anos

2.532

2.761

339.165

376.212

3.040.897

3.467.956

65 a 69 anos

1.807

2.085

251.626

290.172

2.223.953

2.616.639

70 a 74 anos

1.409

1.768

191.852

233.376

1.667.289

2.074.165

75 a 79 anos

824

1.113

129.276

168.843

1.090.455

1.472.860

80 a 84 anos

521

782

76.292

112.030

668.589

998.311

85 a 89 anos

220

354

34.862

56.569

310.739

508.702

90 a 94 anos

82

167

12.469

24.269

114.961

211.589

95 a 99 anos

17

53

3.332

7.576

31.528

66.804

Mais de 100
anos

5

11

739

1.904

7.245

16.987

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010

DESPESAS E RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Variável
Receitas
Despesas

Patos de Minas
320.935
288.573

Minas Gerais
42.111.468
37.742.140

Brasil
461.146.647
412.501.044

Fonte: Disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf.
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Fonte: IBGE/Cidades

Variável
Agropecuária
Indústria
Serviços

PRODUTO INTERNO BRUTO
Patos de Minas
Minas Gerais
224.420
15.568.048
575.250
54.306.183
1.600.670
97.398.820

Brasil
105.163.000
539.315.998
1.197.774.001

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias
Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

A estrutura econômica do Alto Paranaíba é centrada na atividade agropecuária,
enquanto a do Triângulo Mineiro é mais diversificada, com destaque para as
agroindústrias. O Produto interno bruto (PIB) do Triângulo Mineiro registrado
em 2009 era de 42,897 bilhões de reais, em Minas Gerais, está atrás apenas
da Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte. A mesorregião participa com
16,57% do PIB estadual e com 1,74% do PIB nacional, e o em PIB per capita é
de 20.035,00 reais (1º lugar de Minas Gerais).
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Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias
Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

Variável
Automóveis
Caminhões
Caminhões-trator
Caminhonetes
Caminhonetas

Patos de Minas
45.719
3.375
1.460
9.081
1.566

Minas Gerais
5.441.609
318.436
63.067
783.208
273.991

Brasil
49.822.708
2.645.992
593.892
6.588.813
2.908.233
13

Micro-ônibus
Motocicletas
Motonetas
Ônibus
Tratores
Utilitários

188
25.047
7.009
396
7
543

43.346
2.308.174
257.972
71.950
2.052
51.271

375.274
20.216.193
3.833.159
590.657
30.371
637.211

Fonte: Ministério das Cidades - DENATRAN - 2015.

Educação Superior
O caráter tardio da implantação dos processos de escolarização nesta região
do Brasil fez com que a Educação Superior só se desenvolveu em meados
do Séc. XX. A região viveu seu crescimento educacional do final dos anos
sessenta, com a implantação de diversas instituições privadas de Educação
Superior. Nos anos setenta foram implantadas duas instituições de Educação
Superior públicas na região em Uberaba e Uberlândia.

A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é um centro de referência
econômico e cultural para o Centro-Oeste e se constitui em polo de
confluência de diferentes demandas científicas e culturais. Seu sistema de
Educação Superior integra varias IES em uma área que as separa em no
máximo 200 km, para onde convergem alunos de toda a região que aspiram
desenvolver seus conhecimentos culturais, científicos e profissionais.

3. Histórico da Faculdade Cidade de Patos de Minas

TRAJETÓRIA DA MANTENEDORA

A Associação Educacional de Patos de Minas, desde seu nascimento é uma
instituição voltada à Educação Superior, pois na mesma data de sua fundação,
em 1999, criou-se também a Faculdade Cidade de Patos de Minas, Instituição
de Ensino Superior que se propõe à manutenção de cursos graduação, pósgraduação, pesquisa, extensão, cursos sequenciais e tecnológicos, podendo
estes serem presenciais, semipresenciais e à distância. Os seus idealizadores
são profissionais ligados à área do Ensino com experiência comprovada e com
o propósito de prover a cidade de Patos de Minas e sua região com a oferta de
14

cursos superiores em todas as áreas do ensino superior com qualidade,
eficiência e profissionalismo, adjetivos que serão inseridos como a marca desta
instituição durante a sua existência.

TRAJETÓRIA DA FACULDADE

O início das atividades desta instituição deu-se no primeiro semestre do ano
2005 com a aprovação pelo DEPES/ SESU/MEC, dos cursos de Bacharelado
em Fisioterapia e Licenciatura em Educação Física e desde o primeiro
momento estes cursos tiveram total aceitação pela população local. No
segundo semestre de 2005 foram aprovados os cursos de Biomedicina e
Enfermagem. Em 2006, ainda no primeiro semestre, foram autorizados os
cursos de Graduação em Farmácia, Administração, Ciências Biológicas,
Matemática e Química. No ano de 2008, no primeiro semestre, iniciou-se o
Programa de Pós-graduação, onde os cursos de Saúde Pública e do
Trabalhador, Gestão Ambiental, Tecnologia de Alimentos, Auditoria em
Sistemas de Saúde, Fisioterapia Clínica, Gestão Estratégica de Marketing e
Vendas, Gestão Estratégica de Finanças e Planejamento Tributário e Docência
do Ensino Superior formaram as turmas iniciais do referido programa e ainda
os cursos de graduação em Farmácia, Psicologia e Nutrição. Para o
funcionamento destes cursos a instituição conta com laboratórios nas áreas de
Microbiologia,

Citologia,

Histologia,

Embriologia,

Fisiologia,

Bioquímica,

Anatomia e Informática (seus laboratórios de informática estão equipados com
computadores ligados em rede com total acesso via banda larga à internet). Os
demais laboratórios dos diversos cursos estão equipados para as aulas
práticas. As bibliotecas da Instituição contam com o acervo completo para o
funcionamento destes cursos, bem como computadores para acesso ao acervo
e pesquisa.

Seu endereço atual conforme as documentações inseridas no Ministério de
Educação constam de uma Unidade sede, localizada à Rua Major Gote nº
1408, Centro, Unidade II (Shopping), localizada na Rua Major Gote nº 1901,
Centro, Unidade II (Shopping - Pós Graduação), localizada na Rua Major Gote,
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n° 1901, Centro, Unidade III – localizada na Avenida Juscelino Kubitschek de
Oliveira, 1278, bem como sua Policlínica situada à Rua Major Gote, nº 1409.

4. Contextualização do Curso

Nome do Curso e a Modalidade: Farmácia

Nome da Mantida: Faculdade Cidade de Patos de Minas

Endereço de Funcionamento do Curso: Avenida Juscelino Kubitschek de
Oliveira, 1278 – Patos de Minas – MG.

Número de Vagas Autorizadas: 50 VAGAS (Diurno) e 50 VAGAS (Noturno)

Turnos: Diurno e Noturno

Carga Horária Total do Curso: 5.400 horas

Tempo para Integralização: 15 Semestres

Coordenação do Curso: Margareth Costa e Peixoto
Núcleo Docente Estruturante
COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

NOME

TITULAÇÃO

ARIANA A. POLO FONSECA

MESTRE

REGIME DE
TRABALHO
PARCIAL

ROGÉRIO RODRIGUES DE SOUZA

MESTRE

PARCIAL

MARGARETH COSTA E PEIXOTO

MESTRE

INTEGRAL

LILIAN DE ABREU FERREIRA

MESTRE

PARCIAL

NATHALYA ISABEL DE MELO

MESTRE

PARCIAL
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5. Organização Didático Pedagógica

Contexto Educacional

A Faculdade Cidade Patos de Minas, mantida pela Associação Educacional de
Patos de Minas, é Instituição Educacional, que tem na sua missão a Educação
Superior pautada na humanização como abertura ao diálogo, ao compromisso
de integração social e à competência em todo seu agir.

Os princípios que fundam a práxis da Faculdade Cidade de Patos de Minas
são:


Valorizar a vida em todas as suas formas;



Respeitar a dignidade da pessoa humana e a liberdade pessoal;



A busca da verdade;



Contribuir com o crescimento da comunidade; e



Contribuir para a consolidação da cidadania na construção de uma
sociedade mais justa e fraterna.

Estes princípios perpassam todas as atividades-fim da Faculdade Cidade de
Patos de Minas, tornando-a distinta de outras Instituições públicas e
particulares. Os princípios que fundam a práxis da Instituição propiciam a interrelação pessoal com uma formação que privilegie a inclusão dos valores
humanos.

O Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia, da Faculdade Cidade de Patos
de Minas, foi pensado de forma a atender os conteúdos essenciais propostos
na Resolução CNE/CES 2, de 19 de fevereiro de 2002, em seu Art. 6º:

1. Ciências Exatas;
2. Ciências Biológicas e da Saúde;
3. Ciências Humanas e Sociais;
4. Ciências Farmacêuticas
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Outra demanda que este curso irá suprir é a deficiência existente, na região de
cursos voltados para a área de Farmácia. Uma das consequências da
implantação deste curso será foi o aumento no nível da qualidade de vida da
população da cidade de Patos de Minas e região, pois, através de trabalhos
realizados pelos discentes, supervisionados pelos seus professores, os
mesmos trarão um maior acesso a avançadas formas de se entender a saúde
e como moldá-la para o bem da comunidade que nos cerca.

5.1. Concepção do Curso

Forte preocupação da Faculdade Cidade de Patos de Minas é o oferecimento
de um ensino de qualidade, reforçado por projetos de pesquisa e de extensão,
que visem o envolvimento comunitário, através de uma interação dinâmica dos
segmentos sociais que se apresentam constantemente com carências nos
diferentes setores da área de saúde.

O Curso de Graduação em Farmácia propõe formar profissionais conscientes
da evolução sócio-econômico-industrial da sociedade, através da introdução do
discente às matérias sociológicas, tecnológicas, de iniciação científica e
extensão, buscará habilitar profissionais preocupados com os aspectos
informativos. Objetiva despertar o espírito crítico, propiciar o desenvolvimento
do espírito de investigação científica, desenvolver a liberdade e a solidariedade
humana, o cultivo de valores que enfatizem a dignidade do indivíduo como
cidadão produtivo e despertar no educando a capacidade do conhecimento de
si próprio, de suas potencialidades, de seus semelhantes, do mundo e de seu
Criador.

Concluindo, pretende formar profissionais do mais alto nível técnico-científico,
dotados do espírito cientificista e humanitário para que possam exercer seu
papel social com dignidade e competência, objetivo este que será buscado
constantemente pela Faculdade Cidade de Patos de Minas, dentro de seu
papel social.
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5.2. Políticas Educacionais no Âmbito do Curso:

A IES desde seu credenciamento procurou implementar todas as propostas
relacionadas em seu PDI e Regimento Interno. Dessa forma, iniciou-se com os
órgãos Administrativos de apoio, que conforme estrutura da Instituição
contemplam todas as necessidades institucionais e legais. Os órgãos de
Colegiado Superior de Cursos funcionam normalmente com seus membros
designados por portaria e através da realização de reuniões que ocorrem de
forma sistemática conforme regimento e demais normas.

A gestão institucional está em consonância com as atividades da Instituição,
com os diretores, administradores e coordenadores, cumprindo todas as
exigências e metas estipuladas pelo conselho superior (CONSUAD), compondo
parte das decisões institucionais e das determinações do MEC.

O Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturado de modo que
permite uma postura que contemple a realidade político-educacional,
caracterizando-se pelo conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e
orientam a prática pedagógica e a dinâmica desta IES, não se restringindo à
mera organização de componentes administrativos, mas sim, em um
planejamento estratégico organizado dos atos praticados e nas ações a serem
realizadas em um prazo de até 05 (cinco) anos.

A época social norteia os novos paradigmas os quais a IES adotou e adequouse. A educação por sua vez, é responsável pela formação do conhecimento
científico, pelas habilidades e práticas profissionais, bem como, convicções as
quais levam a crítica reflexiva e consequentemente à ação refletida que
proporciona a evolução da sociedade.

A FPM não pode definir seu futuro, mas pode delinear seu desenvolvimento,
levando em conta as características e as tendências do meio na qual está
inserida. Nesse contexto, as características e as tendências do meio, alteram e
transformam a realidade da instituição rapidamente e se fazem necessárias as
adaptações, para galgar às transformações de forma criativa e crítica,
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assumindo, o papel de interveniente ativo no processo de permanente
mudança, que marca a sociedade contemporânea e a Educação Nacional.

Reconhecendo isso e acreditando que o efetivo planejamento do futuro de uma
IES é inseparável da visão própria de seu corpo gestor e de seu corpo social, a
IES tem o intuito de facilitar o processo de planificação do seu PDI promovendo
a participação e transparência de sua gestão.

O Plano de Desenvolvimento Institucional tornou-se exequível e capaz de
assegurar uma posição adequada à Instituição no cenário educacional mineiro
e regional através das propostas, que foram apresentadas, e elaboradas a
partir:
 Dos resultados nos processos de avaliação da instituição e de seus cursos,
realizados nos últimos 4 anos pelo MEC, através do INEP;
 Dos resultados dos processos de avaliações internas e análise da CPA
(Comissão Própria de Avaliação) que une a instituição através de
representantes dos alunos, docentes, técnicos administrativos e membros da
sociedade, onde através de reflexões críticas, analisam o desenvolvimento
da instituição;
 Apoio do Colegiado composto por alunos, professores e corpo técnico
administrativo da instituição e NDE, composto por docentes abrindo espaço
para a discussão coletiva, análise de documentos e diretrizes descrevem
caminhos e objetivos a serem alcançados para a maior significação do
ensino e da formação dos discentes da instituição;
 Da identificação e da análise de um conjunto de variáveis, derivadas do
contexto interno, consideradas capazes de afetar a situação da Instituição
nos próximos anos.
5.2.1. Política de Educação Ambiental da Instituição

A FPM compreende a importância da mobilização da comunidade acadêmica
para reflexões que envolvem questões relacionadas à Educação Ambiental.
Assim, as coordenações de cursos da FPM, juntamente com a Direção Geral
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da IES, elaboraram uma proposta de Educação Ambiental de acordo com os
princípios de qualidade, ética, bem como com a legislação específica,
incorporada pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo
Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, proporcionando uma visão crítica da
ciência e cultura, permitindo atividades de conservação da biodiversidade, de
gerenciamento de resíduos, de manejo sustentável de recursos ambientais, e
melhoria de qualidade ambiental, a partir de uma visão mais globalizada da
questão ambiental como propiciadora do pleno exercício da cidadania.

A abordagem do tema é feita não apenas na transmissão do conhecimento,
mas na valorização e resgate do conhecimento prévio, possibilitando uma
aprendizagem significativa, na qual se aproximam os conceitos com a realidade
da comunidade.

A Discussão Acadêmica social e econômica problemática em relação ao meio
ambiente e seu processo de degradação tem ganhado cada vez mais espaço e
tem sido objeto de políticas públicas voltadas, principalmente, ao processo
educacional. Neste contexto, várias ações foram realizadas: os primeiros
Fóruns Nacionais de Educação Ambiental, a instituição do Programa Nacional
de Educação Ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente e dos Parâmetros
Curriculares Nacionais pelo MEC, no qual a temática ambiental foi inserida
como conteúdo transversal em todas as disciplinas do currículo escolar.

Diante disso, a FPM iniciou um trabalho em conjunto com representantes da
comunidade acadêmica com o objetivo de elaborar uma proposta de educação
ambiental voltada para a realidade regional, contando com a participação de
professores, alunos e pessoal técnico administrativo. A possibilidade de
integrar diferentes cursos superiores e preparar uma proposta a partir da
realidade socioambiental regional, integrando Faculdade/Comunidade justificou
plenamente a necessidade e relevância de um projeto que relaciona ensino,
extensão e iniciação científica. A partir dessa necessidade foi Criado o NEA
(Núcleo de educação Ambiental) cujo objetivo principal é a interação entre a
comunidade acadêmica, sociedade e as questões ambientais.
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5.2.2. Inserção dos Direitos Humanos no Ensino Superior

A IES, considerando o que dispõe o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO PLENO através da
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012 que estabelece as Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH), a formação para a
vida e para a convivência. O exercício cotidiano dos direitos humanos como
forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis
regionais, nacionais e planetário e para assegurar o direito à educação a
todos(as), adota em sua missão e em todos regulamentos e ações que
norteiam e efetivam suas ações práticas educativas, para a defesa e aplicação
na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades
individuais e coletivas, nos âmbitos de direitos civis, políticos, sociais,
econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, a fim de
garantir a igualdade e de defesa da dignidade humana, com a finalidade de
promover a educação para a mudança e a transformação social, independente
da área de estudo ou formação.

A política de direitos humanos será inserida de forma transversal abrangendo o
ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão, sendo incluída em atividades
extracurriculares

e

podendo

também

ser

trabalhada

em

conteúdos

complementares, através dos seminários e atividades interdisciplinares, como
disciplinas obrigatórias, optativas e ou ainda de maneira mista abrangendo
assim as mais diversas áreas do conhecimento.

Para alcançar a Missão Institucional, de forma sistêmica, transversal e
multidimensional, calcada fortemente no contexto da EDH, a IES declara como
norteadores de suas ações seu PDI e PPC os seguintes fundamentos : I dignidade humana; II - igualdade de direitos; III - reconhecimento e valorização
das diferenças e das diversidades; IV - laicidade do Estado; V - democracia na
educação, posicionamentos estes apresentados na Resolução CNE/CP
1/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 – p. 48.
VI - transversalidade, vivência e globalidade; e VII - sustentabilidade
socioambiental.
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Os princípios supracitados são articulados nas dimensões:

I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos
humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;
II - afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura
dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade;
III - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis
cognitivo, social, cultural e político;
IV - desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de
construção

coletiva,

utilizando

linguagens

e

materiais

didáticos

contextualizados; e
V - fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e
instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos
humanos, bem como da reparação das diferentes formas de violação de
direitos.

Caberá ainda a IES, incentivar a pesquisa e a extensão no tema, promovendo
diálogo com segmentos em situação de exclusão social e movimentos sociais,
atuando assim com ações efetivas na formação de uma sociedade mais cidadã
e responsável junto à região onde atua, divulgando inclusive pelos mais
diversos meios midiáticos, os resultados e experiências vivenciadas e obtidas.
Vale lembrar a Missão da Mantenedora e suas Mantidas: “Educar, produzir e
disseminar o saber universal, contribuir para o desenvolvimento humano,
comprometendo-se com a justiça social, a democracia e a cidadania além de
promover a educação visando o desenvolvimento sustentável do País”
conforme PDI (2015 a 2019).
Iniciação Científica (Pesquisa)
No que se refere à pesquisa a IES incentiva o desenvolvimento de saberes e
ações no campo da EDH através de apoio a investigações especializadas
focando na promoção da paz, desenvolvimento, justiça, igualdade e liberdade,
além de propostas de iniciação científica em questões ambientais, do
afrodescendente indígena, memória do patrimônio cultural, gestões especificas
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de ações sociais e demais atividades que possam se tornar de referencia para
o desenvolvimento de outros projetos.

Atividades de Extensão
Serão desenvolvidos projetos de extensão que enfatizem o compromisso da
IES com a promoção e a defesa dos direitos humanos nos diversos segmentos
que a mesma tenha inserção de forma direta ou indireta, internas e externas ao
ambiente escolar de forma a contribuir com o crescimento local e regional em
termos de políticas em prol dos direitos humanos.

Gestão
Na gestão os direitos humanos serão incorporados na cultura e gestão
organizacional, no modo de mediação de conflitos, lidando e reparando
processos de violações através de ouvidorias, representação institucional e
intervenção social junto ás esferas publicas de cidadania, com participação da
IES em conselhos, comitês, fóruns de direito e politicas publicas além da
participação em projetos sociais principalmente relacionados a saúde proposto
pelo governo federal e que muitas vezes encontra dificuldades na gestão dos
mesmos por falta de colaboradores com experiência ou conhecimento de
gestão.

Desta forma a IES espera contemplar estes princípios orientadores e a EDH
como parte do processo educativo uma vez que sem os direitos humanos não
será possível consolidar uma democracia substancial e uma Educação
Completa e Inclusiva. Fatores estes necessários ao comprometimento da IES
com a cultura e política dos direitos humanos, contribuindo assim para o bem
estar de todos, salientando que outras formas de problemas com o avanço das
tecnologias (bullying, invasão de privacidade), também terão de ser
repensadas para a manutenção destes direitos.
5.2.3 Politica Afrodescendente e Indígena

Para a execução da politica na Faculdade Cidade de Patos de Minas a mesma
pretende inserir em todos os cursos a disciplina “Cultura Afrodescendente e
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Indígena”. A instituição executará projetos que incentivem a cultura indígena e
africana através de seminários, palestras, peças de teatro dentre outros
eventos que visam discutir a temática não somente com a comunidade
acadêmica, mais com a sociedade como um todo, através dos convênios que
busquem o intercâmbio de conhecimento, possibilitando ao aluno um maior
contato com a cultura tanto indígena quanto africana.

Neste contexto a IES buscará constantemente parcerias entre movimentos
sociais, gestores educacionais e sociedade civil com o objetivo de divulgar,
promover e implementar as recomendações contidas nos pareceres do
Conselho Nacional de Educação com relação à educação para as relações
étnico-raciais e educação indígena.

O PPC está coerente com as Diretrizes Nacionais para a Educação em
Farmácias.

5.2.4. Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

O Autismo é uma denominação que atualmente é melhor explicada pelas
nomenclaturas Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou Transtorno do
Espectro

do

Autismo

(TEA),

que

indicam

uma

ampla

variação

na

sintomatologia, onde se inclui um tripé de características: dificuldade de
comunicação, de interação social, e interesse e atividades restritos,
estereotipados e repetitivos. Dentro do quadro do autismo, existem vários
graus de comprometimento dos sintomas, tornando mais ou menos severa a
situação do portador desta síndrome. Dentre os graus de severidade, propõese um indivíduo de comprometimento maior, outro intermediário e o terceiro
com comprometimento mais discreto.

A Faculdade Cidade de Patos de Minas preocupa-se com a temática e
pretende trabalhar em sala de aula com práticas pedagógicas que podem ser
realizadas para a redução das barreiras à participação e à aprendizagem
desses alunos, mostrando a importância da mediação e destacando o ensino
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superior como um espaço privilegiado, sendo o professor como elemento
essencial para o acesso à aprendizagem.

A FPM contará com atendimento psicopedagógico para acompanhar o aluno
autista, oferendo ao mesmo o suporte necessário. Serão desenvolvidas
periodicamente palestras e seminários que abordem a temática para toda a
comunidade acadêmica. Os professores das diversas áreas deverão trabalhar
o tema de forma transversal com os alunos, instigando a curiosidade e levando
os mesmos a pesquisar e se informar mais sobre o assunto.

Neste contexto a FPM está propondo desenvolver uma política de
acompanhamento e auxílio ao portador de autismo e não apenas a transmissão
de conteúdos numa disciplina motivo este das reuniões e discussões sobre o
tema em questão.

5.3. Objetivos do Curso

O profissional formado pela FPM, dentro da sua área de competência, deverá
promover e participar ativamente para o processo de desenvolvimento social,
econômico, cultural, político e científico da região, com vistas a contribuir para a
valorização e respeito de sua atividade profissional, o que refletirá na melhoria da
qualidade de vida da população.

Pautada nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN's) para a formação do
Farmacêutico, a FPM tem como objetivo dotar o profissional dos conhecimentos
requeridos para o exercício das competências e habilidades gerais, como
profissional da saúde:

I - Atenção à Saúde: Dentro de seu âmbito profissional o profissional deverá estar
apto a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da
saúde tanto em nível individual quanto coletivo. Deverá assegurar que sua prática
seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema
de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da
sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Deverá ainda, realizar seus
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serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da
ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se
encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto
em nível individual como coletivo;

II - Tomada de Decisões: O profissional deve estar fundamentado na capacidade
de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força
de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas.

Para este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar,
sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências
científicas;

III - Comunicação: O profissional deve ser acessível e manter a confidencialidade
das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde
e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e
habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira
e de tecnologias de comunicação e informação;

IV - Liderança: No trabalho multiprofissional, o farmacêutico deverá estar apto a
assumir posição de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da comunidade.

A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para
tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;

V - Administração e Gerenciamento: o profissional deve estar apto a tomar
iniciativa, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, do
recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que deve estar apto
a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de
saúde;

VI - Educação Permanente: Os profissionais devem ser capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, o
profissional deverá aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso
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com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de
profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre
os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e
desenvolvendo a mobilidade acadêmico-profissional, a formação e a cooperação
através de redes nacionais e internacionais.

5.4. Perfil Profissional do Egresso

O Curso de Bacharelado em Farmácia da FPM tem como perfil do formando
egresso/profissional o Farmacêutico, com formação generalista, humanista,
crítica e reflexiva, permeando ações de gestão da assistência farmacêutica,
para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico
e intelectual.

Pretende-se que o Farmacêutico graduado nesta instituição atenda à demanda
das necessidades de saúde da comunidade local e regional, seguro e
capacitado para o exercício de atividades referentes aos fármacos e aos
medicamentos, às análises clínicas e toxicológicas e ao controle, produção e
análise de alimentos, mantendo-se atualizado e pautado em princípios éticos
para a compreensão da realidade social, cultural e econômica dirigindo sua
atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade;

A FPM preza por uma formação pautada conforme as Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN's) para a formação do Farmacêutico e visa dotar o profissional
dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e
habilidades específicas:

I - respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional;

II - atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas
de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde,
sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando-o e
valorizando-o;
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III - atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente
com extrema produtividade na promoção da saúde baseado na convicção
científica, de cidadania e de ética;

IV - reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de
forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais
e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema;

V - exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a
como uma forma de participação e contribuição social;

VI - conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos
acadêmicos e científicos;

VII - desenvolver assistência farmacêutica individual e coletiva;

VIII - atuar na pesquisa, desenvolvimento, seleção, manipulação, produção,
armazenamento e controle de qualidade de insumos, fármacos, sintéticos,
recombinantes

e

naturais,

medicamentos,

cosméticos,

saneantes

e

domissaneantes e correlatos;

IX - atuar em órgãos de regulamentação e fiscalização do exercício profissional
e de aprovação, registro e controle de medicamentos, cosméticos, saneantes,
domissaneantes e correlatos;

X - atuar na avaliação toxicológica de medicamentos, cosméticos, saneantes,
domissaneantes, correlatos e alimentos;

XI - realizar, interpretar, emitir laudos e pareceres e responsabilizar-se
tecnicamente

por

análises

clínico-laboratoriais,

incluindo

os

exames

hematológicos, citológicos, citopatológicos e histoquímicos, biologia molecular,

29

bem como análises toxicológicas, dentro dos padrões de qualidade e normas
de segurança;

XII - realizar procedimentos relacionados à coleta de material para fins de
análises laboratoriais e toxicológicas;

XIII - avaliar a interferência de medicamentos, alimentos e outros interferentes
em exames laboratoriais;

XIV

-

avaliar

as

interações

medicamento/medicamento

e

alimento/medicamento;

XV - exercer a farmacoepidemiologia;

XVI - exercer a dispensarão e administração de nutracêuticos e de alimentos
de uso integral e parenteral;

XVII

- atuar no planejamento, administração e

gestão

de

serviços

farmacêuticos, incluindo registro, autorização de produção, distribuição e
comercialização de medicamentos, cosméticos, saneantes, domissaneantes e
correlatos;

XVIII - atuar no desenvolvimento e operação de sistemas de informação
farmacológica e toxicológica para pacientes, equipes de saúde, instituições e
comunidades;

XIX - interpretar e avaliar prescrições;

XX - atuar na dispensação de medicamentos e correlatos;

XXI - participar na formulação das políticas de medicamentos e de assistência
farmacêutica;

XXII - formular e produzir medicamentos e cosméticos em qualquer escala;
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XXIII - atuar na promoção e gerenciamento do uso correto e racional de
medicamentos, em todos os níveis do sistema de saúde, tanto no âmbito do
setor público como do privado;

XXIV - desenvolver atividades de garantia da qualidade de medicamentos,
cosméticos, processos e serviços onde atue o farmacêutico;

XXV - realizar, interpretar, avaliar, emitir laudos e pareceres e responsabilizarse tecnicamente por análises de alimentos, de nutracêuticos, de alimentos de
uso enteral e parenteral, suplementos alimentares, desde a obtenção das
matérias primas até o consumo;

XXVI - atuar na pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle de
qualidade de produtos obtidos por biotecnologia;

XXVII - realizar análises fisico-químicas e microbiológicas de interesse para o
saneamento do meio ambiente, incluídas as análises de água, ar e esgoto;

XXVIII - atuar na pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle de
qualidade de hemocomponentes e hemoderivados, incluindo realização,
interpretação de exames e responsabilidade técnica de serviços de
hemoterapia;

XXIX - exercer atenção farmacêutica individual e coletiva na área das análises
clínicas e toxicológicas;

XXX - gerenciar laboratórios de análises clínicas e toxicológicas;

XXXI - atuar na seleção, desenvolvimento e controle de qualidade de
metodologias, de reativos, reagentes e equipamentos.

31

5.5. Estrutura Curricular

A proposta pedagógica tem a empregabilidade, a sustentabilidade e o
empreendedorismo como pilares estratégicos para a melhoria da qualidade de
vida. Com estas premissas a FPM realiza suas atividades de ensino, e
extensão, incluindo-se, nesse contexto, os indispensáveis projetos de ações
assistenciais que potencializam a responsabilidade social presente no cotidiano
da instituição, preparando os estudantes para assumirem papel ativo em uma
sociedade marcada pelo multiculturalismo, pela pluralidade e pela rapidez das
transformações.

A estrutura curricular do curso de Farmácia foi elaborada para atender às
Diretrizes Curriculares Nacionais, estabelecidas pela Resolução CNE/CES Nº2,
de 19 de Fevereiro de 2002, considerando-se também a distribuição adequada
da carga horária semestral, de modo a permitir a inserção precoce para as
atividades profissionais com supervisão docente, incentivando a autonomia do
estudante no intuito de despertar sua participação em iniciação científica,
monitorias, programas e projetos de extensão, projetos de pesquisa e outras
atividades curriculares complementares, como também para o desenvolvimento
de vocações, interesses e potenciais específicos individuais.

O curso de Farmácia da FPM, nas figuras dos membros do Núcleo Docente
Estruturante e de sua coordenação compreendem que o processo de
elaboração de uma matriz curricular é coletivo, dinâmico e plástico, desta
forma, no seu desenvolvimento dialoga com o necessidade profissional
emergente, apontada através dos diferentes campos de trabalho e das políticas
que regem o setor, e com as instâncias superiores, sejam elas as da própria
Faculdade, Conselho Federal de Farmácia ou outras agências reguladoras.
Desta forma, a estrutura curricular aqui apresentada traz em seu bojo o que se
apreendeu nos processos de avaliação formais aos quais o curso se submeteu
e as orientações institucionais da FPM.

O Curso de Farmácia da FPM é integralizado em 5 anos, ou seja 10 semestres
com tempo máximo para integralização de 15 semestres. O Curso tem a carga
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horária de 5.400 horas, incluindo 200 horas de Atividades Curriculares
Complementares e estando incluídas também 1.520 horas de estágio curricular
com supervisão docente.

A integralização do Curso no tempo mínimo de 10 semestres e no máximo de
15 semestres conforme previsto na Resolução nº 4 do Conselho Nacional de
Educação, de 06 de Abril de 2009 (artigo 2º, inciso IV)

A contabilização da carga horária, indispensável à integralização curricular,
encontra-se disciplinada no Regimento Geral da FPM, de acordo com as
instruções contidas na Resolução nº 4 do Conselho Nacional de Educação, de
06 de Abril de 2009. As ações programadas e que fazem com que seja
atendida a matriz curricular do curso são contabilizadas, no âmbito da FPM,
pela soma de trabalhos acadêmicos. O trabalho acadêmico compreende
atividades docentes e discentes para além da sala de aula que, expressamente
previstas nos Planos de Ensino, integram a carga horária da disciplina e,
quando identificados como atividades complementares, a elas se agregam. O
trabalho acadêmico efetivo, respeitando semestralmente os 100 dias letivos,
computará duração da atividade acadêmica e o efetivo trabalho do aluno e
compreenderá:

I - preleções e aulas expositivas;
II - atividades práticas supervisionadas tais como laboratórios, atividades em
biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais ou em grupo, prática de
ensino, exercícios e tarefas pertinentes ao sistema indissociável de ensino e
pesquisa, com cunho de aprofundamento ou aplicação de estudos, como
estágios, prática profissional, trabalho de campo, participação em programas
de pesquisa, ou de extensão e ensino a distância.

A distribuição quantitativa dos minutos de atividades que compõem a hora-aula
(50min) é da responsabilidade de cada disciplina que se obriga a respeitar a
carga horária mínima a ela atribuída pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC).
A valoração e a quantificação em minutos das atividades acadêmicas são
criteriosamente feitas, inadmitindo-se prejuízo ao cumprimento da carga horária
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total do curso. O desenvolvimento das atividades práticas das disciplinas em
diferentes cenários e a participação em projetos de extensão levam a
perspectiva de um trabalho coletivo (academia, serviço e comunidade), na
busca de estratégias para a minimização dos problemas do cotidiano e o
exercício pleno da cidadania.

Desde o início do curso as disciplinas teóricas e práticas das áreas de Ciências
Exatas, Ciências Biológicas e da Saúde, e de Ciências Humanas e Sociais se
relacionam com as disciplinas das Ciências Farmacêuticas. Esse movimento
ganha vida na integração das interfaces das disciplinas que, necessariamente
se mesclam na construção e na resolução dos problemas.

O início das atividades práticas, em nível de complexidade crescente, com
articulação dos conteúdos entre si, propicia ao estudante os conhecimentos, as
competências e as habilidades requeridas. As disciplinas valorizam a
interdisciplinaridade e possibilitam a efetiva articulação entre a teoria e a
prática.

Os Estágios Curriculares Supervisionados, com carga horária prevista neste
PPC, computada em aulas de 60 minutos, estão dispostos ao longo da matriz
curricular que se apresenta como rede de cuidados a fim de proporcionar a
capacitação do estudante nos diferentes níveis de Atenção à Saúde. Os
Estágios curriculares supervisionados estão distribuídos ininterruptamente a
partir do 3º período até a fase final do curso.

O Curso de Farmácia adota uma proposta de formação, na qual o estudante
tem papel ativo e assume responsabilidades crescentes na construção de seu
conhecimento. Como sujeito do aprendizado e tendo o professor como
facilitador do processo de ensino-aprendizagem, o estudante deve familiarizarse com os problemas relevantes na área da saúde em geral. Estimula-se o
trabalho em equipe e a produção dinâmica de conhecimentos por meio da
ação-reflexão-ação, o que permite o desenvolvimento de habilidades,
competências e atitudes necessárias ao exercício profissional.
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A estrutura curricular e o ementário do Curso de Farmácia com a respectiva
bibliografia básica e complementar das disciplinas são apresentados nos
ANEXOS 2 e 3 respectivamente.

5.6. Conteúdos Curriculares

Conteúdos Curriculares

Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Farmácia estão
relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da
comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional. Os conteúdos
contemplam as seguintes áreas temáticas (Ciências Exatas, Ciências
Biológicas

e

da

Saúde,

Ciências

Humanas

e

Sociais

e

Ciências

Farmacêuticas), a saber:

Carga

Conteúdos Essenciais

Horária

Percentual

Ciências Exatas
Incluem processos, métodos e

abordagens

físicos, químicos, matemáticos e estatísticos

480 horas

8,9%

960 horas

17,8%

como suporte às ciências farmacêuticas.

Ciências Biológicas e da Saúde
Incluem conteúdos (teóricos e práticos) de base
moleculares e celulares dos processos normais e
alterados, da estrutura e função dos tecidos,
órgãos,

sistemas

processos
imunológicos,

e

aparelhos,

bioquímicos,
genética

bem

como

microbiológicos,
molecular

e

bioinformática em todo desenvolvimento do
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processo saúde-doença, inerentes aos serviços
farmacêuticos;

Ciências Humanas e Sociais
Incluem

conteúdos

dimensões

da

contribuindo

referentes

relação

para

determinantes

a

às

indivíduo/sociedade,
compreensão

sociais,

comportamentais,

diversas

psicológicos,

dos

culturais,

560 horas

10,4%

3080 horas

57,04%

ecológicos,

éticos e legais e conteúdos envolvendo a
comunicação,

a

economia

e

gestão

administrativa em nível individual e coletivo,
como suporte à atividade farmacêutica;

Ciências Farmacêuticas
Incluem-se conteúdos teóricos e práticos
relacionados com a pesquisa e desenvolvimento,
produção e garantia da qualidade de matérias
primas, insumos e produtos farmacêuticos;
legislação sanitária e profissional; ao estudo dos
medicamentos no que se refere à
farmacodinâmica, biodisponibilidade,
farmacocinética, emprego terapêutico,
farmacoepidimiologia, incluindo-se a
farmacovigilância, visando garantir as boas
práticas de dispensação e a utilização racional;
conteúdos teóricos e práticos que fundamentam
a atenção farmacêutica em nível individual e
coletivo; conteúdos referentes ao diagnóstico
clínico laboratorial e terapêutico e conteúdos da
bromatologia, biosegurança e da toxicologia
como suporte à assistência farmacêutica.
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Disciplinas Optativas
Visa atender as demandas e expectativas de

120 horas

2,22%

200 horas

3,70%

5.400 horas

100%

desenvolvimento profissional.

Atividades Complementares
Visa

a

integração

comunidade,

serviço,

academia.

TOTAL

5.7. Metodologia

Os princípios metodológicos da FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS
estão norteados por sua missão, a qual deverá conduzir à obtenção do perfil
desejado do egresso. No caso, a FACULDADE CIDADE DE PATOS DE
MINAS, busca uma proposta metodológica que privilegie a qualificação do
aluno, sem, no entanto, deixar de formar um cidadão crítico e capaz de pensar
e estabelecer por si soluções inovadoras, não só para a organização em que
trabalha, mas também para a comunidade em que vive a sociedade de um
modo geral.

A metodologia utilizada pela IES será baseada na Dialética, cujo foco é a
contraposição e contradição de ideias que levam a outras ideias e que tem sido
um tema central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos.

O processo ensino-aprendizagem é composto por quatro elementos reais que
devem ser considerados: o aluno, o professor, o conteúdo e as variáveis
ambientais, ligadas às características da Instituição. Cada um desses
elementos exerce uma rede de influências sobre os demais, ligando-os e
alterando suas características.
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Analisando cada elemento, entende-se que o aluno é um participante efetivo do
processo de ensino-aprendizagem e não um mero coadjuvante; que o
professor é um orientador no processo de aprendizagem, e não o detentor do
conhecimento; que o conteúdo adequado é à base da captação e compreensão
pelo aluno das informações necessárias ao seu aprendizado; que a percepção
das variáveis ambientais, em especial, as questões de relacionamento e clima
organizacional da Faculdade, é fundamental para o desempenho adequado de
todos os fatores do processo.

No que se refere propriamente aos métodos de ensino, vale dizer que estas
são as formas através das quais os professores irão trabalhar os diversos
conteúdos, com a finalidade de atingirem os objetivos propostos no projeto
pedagógico. Compreendem, então, as estratégias e procedimentos adotados
no ensino por professores e alunos caracterizam-se por ações conscientes,
planejadas e controladas, e visam atingir, além dos objetivos gerais e
específicos propostos, algum nível de generalização.

De modo geral, a FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS, aplica
metodologias modernas e variados recursos de ensino-aprendizagem, de
acordo com as necessidades e as especificidades de cada disciplina. Como
exemplos podem ser citados o método expositivo-dialogado de aula, estudo
dirigido, dinâmicas de grupo, estudos de caso, jogos e simulações, debates,
entre outros. Busca-se a utilização de métodos de ensino que privilegiem a
iniciativa, a criatividade, o trabalho em equipe dos alunos na busca de soluções
práticas para os problemas organizacionais.

Entendemos que os meios de ensino são os recursos materiais e tecnológicos,
utilizados por professores e alunos, sob determinadas condições previamente
planejadas, que facilitam a comunicação docente e o aprendizado, seja pela
apresentação ou representação de aspectos da realidade concernentes ao
currículo, ou pela mediação de sistemas simbólicos que permitiriam uma
relação crítico-ativo dos alunos com o seu entorno - o meio físico e o espaço
sociocultural. Como meios pode-se citar o aparato tecnológico oferecido pela
FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS, como laboratório de informática,
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com acesso à Internet, projetores multimídia, TV e vídeo, biblioteca adequada,
entre outros.

Finalmente, procura-se uma constante melhoria na qualidade do processo de
ensino-aprendizagem, principalmente nas disciplinas de conteúdo mais
complexo, nas quais o corpo discente encontra maiores dificuldades.

5.8. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório

Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes. O
estágio integra o itinerário formativo do estudante e faz parte do projeto
pedagógico do curso (art. 1º e seu § 1º da Lei 11.788/2008). Sendo Estágio
obrigatório terá carga horária como requisito para aprovação e obtenção de
diploma.

O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade
profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do
educando para a vida cidadã e para o trabalho (§ 2º do art. 1º da Lei
11.788/2008).

O

estágio

como

ato

educativo

escolar

supervisionado,

deverá

ter

acompanhamento efetivo pelo professor orientador vinculado a instituição de
ensino. O professor orientador deve ser da área a ser desenvolvida no estágio,
e será o responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do
estagiário (inciso III, art. 7º da Lei 11.788/2008).

O estágio curricular supervisionado constitui parte fundamental na formação do
estudante. Por acreditar nessa prática, a FPM apresenta uma regulamentação
geral para os estágios curriculares supervisionados que através das diretrizes
curriculares nacionais de cada curso ofertado pela IES deverá constituir o
regulamento de estágio curricular supervisionado específico.
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5.8.1. Prática Profissional, Estágio Supervisionado e Atuação

O Estágio Supervisionado é obrigatório para todos os alunos matriculados no
Curso de Farmácia da Faculdade Patos de Minas, Atendendo as DCN‟S, as
disciplinas profissionalizantes/estágios estão inseridas, a partir do terceiro
período, a fim de atender as grandes áreas das Ciências Farmacêuticas para
habilitação do Farmacêutico Generalista. No decorrer da Prática Profissional,
Estágio Supervisionado e Atuação, os temas História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena, Ética Profissional, Educação Ambiental e Direitos Humanos são
abordados de forma transversal, sistêmica e contínua.

As disciplinas profissionalizantes/estágios possuem nomenclaturas diferentes
mas englobam estágio curricular sob supervisão docente e são chamadas de
Prática profissional I e II, Estágio Supervisionado (propriamente dito) I, II, III e
IV e Atuação Profissional I e II.

Apesar de o curso ter seu caráter semestral, o estágio segue um calendário
anual, em consonância com o calendário institucional, preparado para atender
um número reduzido de estagiários por supervisor em cada área de atuação.

Durante o terceiro e quarto período são propostas as disciplinas: Prática
Profissional I e II - Atuação Tecnológica (Práticas Laboratoriais), Assistencial
(Práticas Vivenciais) e Serviço Público (Práticas Comunitárias).

Durante o quinto e sexto período são propostas as disciplinas: - Estágio
Supervisionado I e II – Farmacotécnica, Farmácia Comunitária, Análises
Clínicas, Assistência Farmacêutica e Hospitalar.

Durante o sétimo e oitavo período são propostas as disciplinas: Estágio
Supervisionado III e IV - Tecnologia Industrial de Alimentos, Tecnologia
Industrial de Medicamentos, Controle de Qualidade, Serviços Farmacêuticos na
Atenção Básica.
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Durante o nono e décimo período são propostas as disciplinas: Atuação
Profissional

Supervisionada

-

Biotecnologia,

Homeopatia,

Assistência

Farmacêutica e Farmácia Clínica, Análises Clínicas.

O Estágio Curricular em Farmácia é entendido como o conjunto das atividades
indispensáveis ao processo de formação profissional, que visa propiciar ao
acadêmico a aquisição de visão crítica na área, constituindo-se em instrumento
de integração e articulação entre conhecimentos adquiridos nas diversas
disciplinas do Curso, sob a forma de treinamento prático, aperfeiçoamento
técnico-científico,

cultural

e

de

relacionamento

humano,

objetivando

proporcionar a transversalidade do processo ensino/aprendizagem.

As áreas de Estágio que comtemplam a formação farmacêutica na FPM devem
apresentar, além da especificidade de cada área:

Planejamento,

elaboração,

execução

e

avaliação

das

estratégias

de

intervenção da farmácia na área específica. Legislação aplicada. Elaboração
de documentos.
3º e 4º Período – Prática Profissional I e II
Disciplina / Área de Atuação
Experiências de profissionais farmacêuticos de diferentes
Práticas
Vivenciais

áreas. Técnicas de administração de medicamentos.
Técnicas

do

cuidado

farmacêutico.

Mensuração

e

avaliação antropométrica.
Educação Farmacêutica em Práticas de Saúde.
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Noções

elementares

de

químico/farmacêutico.
laboratório.

Riscos

segurança

em

Equipamentos
em

laboratório

básicos

laboratórios:

riscos

de

físicos,

químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Normas

Práticas

e

Laboratoriais

rotinas

de

Laboratório.

procedimentos e

técnicas

Vidraria,

equipamentos,

de medidas de volume,

determinação de massa, separação e purificação de
substâncias. Síntese, caracterização e identificação de
compostos químicos.

Medicamentos

essenciais

e

relação

municipal

de

medicamentos essenciais (REMUME), relação nacional de
medicamentos essenciais (RENAME). Cuidados com os

Práticas

medicamentos;

Comunitárias

farmácias

caseiras

e

descarte

de

medicamentos. Serviços de atenção primária. Integração
ao Serviço de Saúde. Equipe de saúde (acolhimento, visita
domiciliar, grupos, etc).

5º e 6º Período - Estágio Supervisionado I e II
Disciplina / Área de Atuação
Formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-sólidas.
Formas farmacêuticas especiais. Sistemas e Métodos de
qualidade de matérias-primas e formas farmacêuticas.
Farmacotécnica

Estabilidade de medicamentos. Cálculos farmacêuticos.
Rotulagem.
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Medicamentos

essenciais

e

relação

municipal

de

medicamentos essenciais (REMUME). Gerenciamento e
controle da cadeia de medicamentos na atenção básica.

Farmácia

Dispensação e Acompanhamento de pacientes. Avaliação

Comunitária

de prescrições. Técnicas do cuidado farmacêutico.

Técnicas de coleta e conservação de material biológico.
Técnicas de Execução e interpretação de exames

Análises

parasitológicos,

Clínicas

microbiológicos

e

imunológicos.

Antibiograma. Emissão e interpretação de resultados.
Assistência

Gestão

da

Assistência

Farmacêutica.

Seleção

de

Farmacêutica e medicamentos. Programação, aquisição, armazenamento,
Hospitalar

distribuição de medicamentos e dispensação. Busca,
avaliação e seleção de fontes de evidências científicas
para a solução dos problemas.

7º e 8º Período - Estágio Supervisionado III e IV
Disciplina - Área de Atuação
Noções

Bromatológicas.

Alimentos

e

produtos

alimentícios. Vigilância de Insumos e Alimentos. Higiene,
Limpeza e Sanitização. Produção e Processos Industriais.
Tecnologia
Industrial

Composição química. Meio Ambiente.
de Circulação

Alimentos

de

bens.

Análises

físico-químicas:

determinações gerais. Controle de Qualidade e Segurança
Alimentar.
Planejamento de formas farmacêuticas. Tecnologias para
a liberação de fármacos. Estudos de pré-formulação.

Tecnologia
Industrial

de

Medicamentos

Desenvolvimento e validação de metodologias analíticas.
Ensaios de caracterização de matérias-primas, produtos
intermediários e finais. Etapas no desenvolvimento de
novos medicamentos. Aspectos regulatórios.
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Ensaios de identificação e caracterização de insumos
Controle

de

Qualidade

farmacêuticos; ensaios para avaliação da qualidade de
fármacos. Aspectos botânicos, químicos e físico-químicos
relacionados à avaliação da qualidade de matérias-primas
vegetais. Avaliação biofarmacêutica.
Atividades de atenção farmacêutica em Instituições de

Serviços

Atenção Primária em Saúde. Análise de Prontuário. Visitas

Farmacêuticos

domiciliares.

na

Acompanhamento

fármaco-terapêutico.

Atenção Assistência aos portadores de doenças crônicas. Estudo

Básica

de casos clínicos. Práticas de educação em Saúde.

9º e 10º Período - Atuação Profissional Supervisionada
Disciplina - Área de Atuação
Introdução

à

Biotecnologia

Biotecnologia.
e

suas

Fundamentos

implicações

e

em

aplicações

tecnológicas na indústria farmacêutica. Aplicações da
Biotecnologia

tecnologia do DNA recombinante. Microorganismos de
interesse industrial farmacêutico. Bioprodutos derivados de
culturas de células.
Farmácia

Homeopática:

Equipamentos/BPMFH.
origem
Homeopatia

e

Instalações

Medicamento

classificação.

e

Homeopático:

Nomenclatura.

Insumos

Homeopáticos. Formas farmacêuticas básicas e derivadas.
Escalas e métodos. Receita Homeopática. Gestão e
Controle da Qualidade. Formas farmacêuticas de uso
interno.

Formas

farmacêuticas

de

uso

externo.

Bioterápicos.
Assistência
Farmacêutica e
Farmácia
Clínica

Gerenciamento e controle da cadeia de medicamentos nos
serviços de saúde de média e alta complexidade:
preparação, distribuição, dispensação, uso e controle dos
produtos e serviços farmacêuticos nos diferentes setores.
Monitoramento terapêutico.
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Execução das análises clínicas: Bioquímica Clínica,
Imunologia Clínica, Uroanálise, Microbiologia Clínica,
Análises

Parasitologia Clínica, Micologia

Clínicas

Clínica e Citologia Clínica. Sinais e sintomas associados à
doenças

de

diagnóstico

Clínica, Hematologia

laboratorial.

Imunoterapia.

Emissão e interpretação de resultados.

À Coordenação do curso/estágio cabe disponibilizar aos estagiários a
documentação referente ao cumprimento do estágio; elaborar escalas e
calendário de estágio e definir um cronograma de atividades gerais.

Este também deverá indicar o professor orientador, da área a ser desenvolvida
no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das
atividades, acompanhar e exigir o cumprimento Plano de Atividades elaborado
pelo professor/supervisor; avaliar as instalações do local de estágio e sua
adequação

à

formação,

fazer

o

acompanhamento

administrativo

de

supervisores e estagiários e zelar para o perfeito andamento da proposta de
estágio.

5.9. Atividades Curriculares Complementares (ACC)
As atividades complementares, as quais apresentam neste PPC sua carga
horária computada em horas aula de 60 minutos, são aquelas realizadas pelo
aluno durante seu período de vinculo ao curso e relacionadas à sua formação
profissional. São atividades paralelas de crescimento pessoal que possibilitam
o desenvolvimento das práticas e estudos transversais e independentes
preconizados pelas orientações de ensino no país objetivando orientar
vocações para setores específicos ligados ao panorama econômico produtivo
regional ou nacional. As vocações regionais serão contempladas nos estudos
de áreas temáticas que irão complementar a formação acadêmica e estimular o
desenvolvimento de expertises e ênfases previstas nas orientações para os
cursos no país.

45

O controle da carga horária cumprida pelo aluno será feito mediante ficha
individual,

preenchida

e

assinada

pelo

responsável

pelas

atividades

complementares e referendada pelo coordenador do curso. O limite válido para
cada modalidade objetiva estimular o aluno a participar de diferentes atividades
e ampliar as possibilidades de sua atuação junto ao curso.

É desejável o equilíbrio entre todas as modalidades de atividades, mas o aluno
é livre para definir e consolidar seu perfil em relação ao curso.

Ao adotar a filosofia de que a educação é concebida como um instrumento que
oferece ao indivíduo a oportunidade de construir sua própria formação
intelectual será oportunizado ao discente a flexibilidade curricular através de
atividades complementares, as quais poderão ser realizadas em qualquer fase
do curso, num total de 200 horas, para integralização curricular; desde que
aprovadas pelo Colegiado de Curso.

Serão consideradas atividades complementares:
 Disciplinas Eletivas: serão consideradas disciplinas eletivas aquelas
oferecidas pela Faculdade em cada linha de formação, não contabilizadas nas
horas da linha de formação, desde que atendam as necessidades da formação
do profissional, as quais deverão ser solicitadas ao Colegiado até data prevista
pelo mesmo, no semestre anterior, para apreciação e aprovação da viabilidade
de aproveitamento curricular. Após aprovação no colegiado, o aluno deverá
matricular-se na disciplina requerida, seguindo as normas da IES e, ao concluir
a disciplina, o mesmo encaminhará ao Colegiado o pedido de aproveitamento,
para que o mesmo aprove e encaminhe às respectivas coordenações de
cursos da Graduação o estudo de aproveitamento da referida disciplina para
constar no histórico escolar. A carga horária será contabilizada integralmente.
 Estágio Extra Curricular: será considerado estágio extracurricular
aquele não previsto no currículo. Para ser considerada atividade complementar
o aluno deverá apresentar no início do semestre um plano de atividades ao
Colegiado de Curso, o qual aprova ou não. Ao final do estágio o acadêmico
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deverá entregar ao colegiado um relatório das atividades desenvolvidas para
avaliação. Será contabilizado como atividade complementar 50% da carga
horária total realizada.
 Participação em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão: da
carga horária total em projetos, o aluno poderá contabilizar 50% como atividade
complementar, mediante a aprovação do professor coordenador do projeto,
que deverá encaminhar ao Colegiado de Curso a carga horária total do aluno.
 Participação em Seminários, Congressos, Fóruns, Encontros,
Palestras, Workshops e Cursos: 50% da carga horária total dessas
atividades poderão ser contabilizadas como atividade complementar, desde
que relacionadas com o Curso, mediante o encaminhamento de cópia do
certificado de participação e relatório da atividade ao Colegiado de Curso, o
qual aprovará a atividade.
 Semana Acadêmica: a participação será contabilizada integralmente,
mediante o encaminhamento de cópia do certificado ao Colegiado.
 Monitoria: da carga horária total de atividades de monitoria o aluno
poderá

contabilizar

50%

como

atividade

complementar,

mediante

o

encaminhamento do Relatório de Atividades pelo professor orientador ao
Colegiado de Curso.
 Apresentação de Trabalhos em Congressos, Fóruns e Seminários:
cada apresentação de trabalho corresponderá a 20 horas, mediante o
encaminhamento de uma cópia do trabalho e cópia do comprovante de
apresentação, que será avaliada pelo Colegiado de Curso.
 Publicações: cada trabalho publicado em periódicos nacionais
corresponderá a 15 horas e o publicado em periódicos internacionais
corresponderá a 30 horas, mediante o encaminhamento de uma cópia do artigo
ao Colegiado de Curso, o qual será aprovado pelo mesmo.
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Também como atividade complementar a IES firmará convênio com escola(s)
de idioma para que os integrantes da comunidade Acadêmica possam tornarse fluentes em uma ou mais línguas estrangeiras, o certificado de conclusão do
nível intermediário em língua estrangeira, de escola(s) que mantenha convênio
com nossa Instituição, corresponderá a 30 horas de atividade complementar.

5.10. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Artigo
O artigo apresentado na conclusão de cada curso tem sido usado como um
eficiente instrumento de aprendizagem. Os artigos têm por objetivo primacial
capacitar o aluno a utilizar métodos de pesquisa, para melhor compreender e
expor determinados aspectos do aprendizado como um todo.

O artigo exibido ao final do curso em combinação com disciplinas bem
encadeadas e com uma bibliografia dirigida e atualizada tornam:


Consolidados o processo de aprendizagem e os conhecimentos até

então ministrados;


Possível à comparação das diversas e diferentes linhas do pensamento,

permitindo ao acadêmico estabelecer elos entre as diversas correntes que
analisam determinados temas ou assuntos;


Possível aprimorar o método de pesquisa bibliográfica, tornando o

acadêmico ágil no manejo das ferramentas que, dia a dia, se disponibilizam e
se aprimoram;


Possível trabalhar dados e informações, filtrando aqueles pontos que

realmente são interessantes para o tema em pauta.

O artigo deverá ser feito de forma individual, cabendo ao acadêmico encontrar
dentro do conteúdo ministrado em seu curso e dentro da prática diária,
alicerçada em seus conhecimentos, trazer à luz o seu pensamento consolidado
sobre o tema ou assunto pesquisado.
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O artigo deve obedecer aos princípios estilísticos e ao formato de apresentação
de todo trabalho científico, com a finalidade precípua de habituar o acadêmico
às regras da pesquisa, da apresentação e da gramática específica. (Norma
ABNT).

NORMA PARA A ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO
ARTIGO

CAPÍTULO I
Dos Objetivos e Finalidades

Art. 1º - A FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS, mantida pela
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS, dentro do âmbito da
Legislação em vigor, só concederá o Diploma àquele aluno que, tendo recebido
aprovação em todas as disciplinas de seu currículo, respeitados os limites de
faltas previstos no Regimento Geral, apresente um Trabalho de Fim de Curso
(TCC), que consiste em uma artigo, que aprovado pelo Orientador Acadêmico
receberá uma avaliação, que transformada em nota deve ser maior ou igual ao
especificado por essa Norma.

Art. 2º - Essa Norma tem por objetivo orientar os acadêmicos desta Instituição
no desenvolvimento de seu Trabalho de Fim de Curso (TCC) ou Artigo, na
apresentação e na forma de avaliar o trabalho realizado.

Art. 3º - A FPM entende como Artigo um trabalho realizado pelo acadêmico,
que discorrerá sobre tema acordado entre o interessado e seu Orientador
Acadêmico. A Artigo tem por objetivos primaciais:

I.

Consolidar o processo de formação acadêmica e os ensinos ministrados
em seu Curso;

II.

Propiciar ao aluno estabelecer comparação entre as diversas linhas de
pensamento e estabelecer elos entre as mais variadas correntes de
pensamento;
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III.

Aprimorar o processo de pesquisa bibliográfica, tornando o interessado
mais ágil na sintetização de um assunto, tratado de forma díspar por
diversos autores, e;

IV.

Trabalhar dados colhidos através dos diversos meios de informação,
dando aos mesmos consistência e racionalidade.

§ 1º. Para desenvolvimento de seu Artigo, a Instituição coloca à disposição do
seu corpo discente os meios disponíveis, procurando sempre manter seu
acervo atualizado e oferecendo os meios eletrônicos disponíveis no seu parque
de ensino.

§ 2º. O acadêmico, dentro dos meios disponibilizados pela Faculdade, deverá
efetuar suas pesquisas, buscar informações e o gerenciamento do material
colhido, de forma a dar ao seu trabalho o sentido amplo de pesquisa, fazendo
uso de todos os ensinamentos ministrados, de forma que o Artigo desenvolvido
possa espelhar os conhecimentos auferidos pelo acadêmico.

CAPÍTULO 2
Da Artigo e sua Realização

Art. 4º - Os acadêmicos desenvolverão artigos individuais, acompanhadas por
Orientador Acadêmico que dará ao interessado as linhas do trabalho a ser
desenvolvido, prestigiando a pesquisa bibliográfica e a coleta de informações e
dados pelos meios disponibilizados ou de acesso particular do acadêmico.

Art. 5º - Os temas a serem tratados nas Artigos serão de escolha individual dos
acadêmicos e versarão sobre assuntos tratados durante o curso, temas de
importância e de relevância para a carreira. O Orientador Acadêmico e o
interessado analisarão a forma de desenvolver o tema em pauta.

Art. 6º - A pesquisa bibliográfica será realizada pelo interessado que
apresentará, em épocas pré-definidas por ambas as partes acordadas, relatório
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circunstanciado do material pesquisado. Será de inteira responsabilidade do
interessado a manutenção das fontes do material e de sua criteriosa análise.

Parágrafo Único. Será de total responsabilidade do interessado a emissão de
opiniões, devendo sempre respeitar a ordem constituída e a Legislação vigente
do País. Isto não implica

que os assuntos abordados atravessem fronteiras, sempre, porém, primando
pela justeza e pela concórdia.

Art. 7º - O artigo desenvolvido pelo interessado deverá seguir padrão único,
sendo digitada em fonte Times New Roman, “caixa” 12 e impressa em
impressora jato de tinta ou à laser ou outro meio de resolução compatível, folha
tamanho A4, papel gramatura 90g/m2, guardando no topo da página um
espaço de 3cm, 2.5cm da margem esquerda, 3 cm da margem direita e 2.5cm
do final da folha padronizada. Será dividida em capítulos, cada qual com seu
título em negrito e caixa 13. Os itens e sub-itens serão nominados em
algarismos arábicos, alinhados com a margem esquerda do texto.
§ 1º. O interessado apresentará ao Orientador Acadêmico a “primeira prova” de
seu trabalho. Corrigida na forma de desenvolver e na apresentação, o
Orientador Acadêmico analisará se o trabalho desenvolvido atende a Norma
estabelecida e não apresenta incompatibilidade com a Legislação em vigor.
Tendo o aceite desse, o interessado poderá desenvolver a editoração final.

§ 2º. O trabalho de digitação, os custos de impressão e de editoração correrão
por conta do interessado, podendo, a critério deste, usar para digitação os
meios disponibilizados pela Faculdade. O trabalho de impressão, reprodução,
encadernação, serão feitos “extra muros” e às custas e responsabilidade do
interessado.

§ 3º. Em concordância com o Calendário Escolar, o Orientador Acadêmico
marcará o dia e hora da defesa pública do artigo.
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§ 4º. O artigo, encadernada com espiral plástico transparente, portará capas
frontal e posterior fornecidas pela Faculdade, segundo padrão definido pela
Coordenação do Curso.

CAPÍTULO 3
Do Orientador Acadêmico

Art. 8º - Qualifica-se como Orientador Acadêmico todo professor da Faculdade
Cidade de Patos de Minas.

Art. 9º - É seis o número máximo de orientandos que um Orientador Acadêmico
poderá assessorar, simultaneamente.

Art. 10 - Cabe ao Coordenador de cada curso, assessorado pela Secretaria
Geral, designar Orientador Acadêmico e Orientandos.

§ 1º. A designação será feita mediante requerimento do interessado,
protocolado na Secretaria, no período de matrícula que antecede um semestre
à época que o interessado cursará a disciplina Trabalho de Conclusão de
Curso.

§ 2º. De posse do requerimento protocolado, segundo o parágrafo primeiro
deste artigo, o Coordenador de Curso designará os Orientadores Acadêmicos e
seus respectivos orientandos.

§ 3º. Num prazo de trinta dias da designação, os Orientadores Acadêmicos
reunir-se-ão

individualmente

com

seus

orientandos,

analisarão

os

procedimentos a serem cumpridos, os deveres de ambas as partes e assinarão
um “Termo de Compromisso entre partes” para o desenvolvimento do Artigo.
Esse termo, analisado, discutido e assinado, será entregue ao Coordenador de
Curso, que o afixará ao processo aberto para o interessado, na época de seu
pedido de designação de orientador. Esse mesmo trará, além das assinaturas
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de ambas as partes, um resumo do trabalho a ser desenvolvido pelo
acadêmico, as necessidades materiais para a realização, tais como bibliografia,
meios computacionais e outras particularidades, constantes do acervo ou
patrimônio da Associação Educacional de Patos de Minas, obedecendo ao
Parágrafo Primeiro do Artigo 3º dessa Norma.

Art. 11 - O Orientador Acadêmico e o orientando discutirão e analisarão a linha
de pesquisa a ser seguida.

Art. 12 - Por acordo estabelecido entre as partes, o Orientador Acadêmico,
juntamente com o orientando, poderá oficiar ao Coordenador de Curso a troca
de Orientador Acadêmico.

§ 1º. Ouvidas as partes em separado, o Coordenador designará novo
Orientador Acadêmico para o orientando.

§ 2º. Um orientando só poderá solicitar uma única vez a mudança de
Orientador Acadêmico, nos termos de que trata o “caput” deste artigo. Um
segundo pedido de mudança só será possível quando analisado pelo Diretor
Geral, que decidirá em instância superior.

CAPÍTULO 4
Da Avaliação do Artigo

Art. 13 - O Orientador Acadêmico atribuirá ao interessado nota de zero a dez.

§ 1º. Considerar-se-á aprovado na disciplina de que trata o Parágrafo Primeiro
do Artigo 12, o interessado que obtiver média aritmética das notas atribuídas
pelos membros da Banca e a nota do Orientador Acadêmico, maior ou igual a
sete.

§ 2º. Cabe recurso da decisão do Orientador Acadêmico ao Diretor Geral,
atuando este como instância superior, que deliberará sobre o assunto.
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CAPÍTULO 5
Das Disposições Gerais

Art. 14 - Norteará os trabalhos do Orientador Acadêmicos do interessado:
I.

essa norma;

II.

a norma 6023/89 da ABNT.

Art. 15 - Os casos omissos nessa Norma serão resolvidos pelo Coordenador de
Curso, cabendo recurso ao Diretor Geral, que atuará como instância superior.

Art. 16 - Essa norma entre em vigor na data de sua publicação.

5.11. Apoio ao Discente

O Atendimento Psicopedagógico busca sanar as dificuldades e motivar os seus
discentes a participarem de todas as atividades e projetos ofertados pela IES.
Diante disso, coloca à disposição dos alunos a monitoria, iniciação científica,
participação de programas de extensão, eventos diversos, de natureza
educacional, cultural, social e científica, como estratégia do processo ensinoaprendizagem, fazem parte ainda ações da ouvidoria, CPA, coordenação
acadêmica,

secretaria

acadêmica,

nivelamentos,

psicólogo,

pedagogo,

coordenadores acadêmicos, setor financeiro, jurídico com encaminhamentos a
bolsas com recursos próprios e governamentais como FIES. Dessa forma, as
monitorias, os programas de extensão e a iniciação científica têm como
objetivo o estreitamento da relação professor-aluno e a complementação do
atendimento extraclasse.

O atendimento extraclasse ao acadêmico (a) é realizado pela Coordenação do
Curso, pelos Professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo
Parcial, pedagoga, psicólogos, coordenador acadêmico, secretaria acadêmica
com jornada semanal específica para atendimento ao aluno, assim como pelo
núcleo destinado ao apoio psicopedagógico aos discentes e docentes.
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Cada setor exerce uma função na parte de psicopedagogia, a secretaria
fornece a documentação necessária para o dia a dia dos discentes, os
coordenadores auxiliam no acompanhamento de disciplinas, atividades
extraclasses, atividades complementares a serem desenvolvidas, já os setores
financeiro e jurídico auxiliam os discentes que apresentam dificuldades
financeiras e encaminham

os mesmos a buscar bolsas em programas

governamentais e também verifica a possibilidade de bolsas com recursos
próprios. Alguns discentes também são atendidos e beneficiados com estágios
remunerados em suas áreas de atuação dentro da própria instituição.

Sendo assim, cabe ao Coordenador acompanhar o desenvolvimento discente e
apoiar as suas atividades acadêmicas, em consonância com o professor da
disciplina ou conteúdo que requer a atividade de nivelamento, recebendo o
auxílio dos docentes, especialmente, na orientação para o processo de
aprendizagem, na elaboração de trabalhos de graduação, nas atividades
complementares e nos estágios curriculares e extracurriculares.

5.11.1. Mecanismos de Nivelamento

As Atividades de Nivelamento são para aqueles alunos que encontram
dificuldades nas disciplinas propostas pelo curso quando ingressam na
Faculdade, independente do nível de conhecimento básico, tem como objetivo
reviver os conhecimentos adquiridos anteriormente, de forma que acelere a
adaptação do ambiente acadêmico. Esta atividade está disponível também
para os discentes de outros períodos do curso, a fim de recuperar os
aprendizados adquiridos em anos acadêmicos anteriores, refletir e aperfeiçoar
os conhecimentos básicos, que por sua fez formam o alicerce para seu
desenvolvimento não deixando também a conotação de Inclusão Social. Em
última instância, os cursos de nivelamento proporcionarão uma maior
facilidade para os docentes, na medida em que tornam mais homogêneos
os conhecimentos dos alunos.

Contudo, será sempre ofertado no início de cada semestre, podendo ser
intensificado sistematicamente no decorrer do mesmo, em horários alternativos
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e fora do horário normal das aulas regulares para atendimento em grandes e
pequenos grupos, proporcionando condições de todos os alunos interessados
participarem.

As atividades de nivelamento caminham em consonância com as atividades
complementares, no sentido de garantir a concretização do perfil profissional
proposto pelo Curso, não sendo obrigatórias, mas a reiterada ausência ou
pouco caso dos discentes com problemas de acompanhamento didático, para
com relação a essas atividades, implicarão em medidas de advertência.

O coordenador de curso, ouvindo o Colegiado do Curso e NDE, a partir do
diagnóstico inicial fomentará e apoiará ações de nivelamento, visando o
atendimento dos alunos para o desenvolvimento dessas atividades.

5.11.2. Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPD)

O NAPD tem o compromisso de auxiliar a todos os atores envolvidos no
processo de ensino e aprendizagem da FPM a viabilizarem um processo
educativo ampliado, onde o aprendiz e processo de aprendizagem sejam
considerados de forma global. Nesse sentido, comprometido com o objetivo
comum a todos os setores da faculdade – oferecer ensino de qualidade – o
NAPD atua como facilitador para reflexões por parte da comunidade acadêmica
acerca das relações psicopedagógicas e de como estas interferem no processo
em questão.

Para atingir esse compromisso, o NAPD realiza diferentes ações que se
destinam a suprir as demandas psicopedagógicas do discente. No atendimento
psicopedagógico ao aluno o atendimento é realizado principalmente de forma
individual, quando este poderá verbalizar suas angústias e dificuldades
referentes à vida acadêmica. Pressupõe-se que a partir do momento em que as
questões subjetivas forem explicitadas e discutidas, se tornem não apenas
menos angustiantes e menos geradoras de sofrimento, mas também sirvam
para a experiência pessoal e autoconhecimento, culminando em atitudes e
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habilidades profissionais positivas, contribuindo para a sua formação mais
integral e humana.

Excepcionalmente o atendimento poderá ocorrer de forma grupal, a partir de
demandas identificadas onde esta modalidade de atendimento se mostre mais
eficaz. Isto pode ocorrer no caso de diagnóstico situacional de problemáticas
que envolvam grupos de alunos ou no caso da identificação de problemas
comuns a um número maior de alunos onde a estratégia de atendimento grupal
se mostre eficaz.

O aluno pode procurar o NAPD espontaneamente ou por meio de
solicitação/encaminhamento de um docente, coordenador ou diretor que
perceba que a proposta de trabalho do NAPD possa ser útil à formação do
aluno.

É importante ressaltar que o trabalho de intervenção do NAPD não tem por
objetivo oferecer ao aluno um suporte psicoterapêutico, mas, antes, o de
auxiliar o aluno no reconhecimento de suas dificuldades e ansiedades relativas
à formação e futura prática profissional. Caso seja diagnosticado que o aluno
demande atendimento psicoterapêutico especializado, ele será encaminhado
para as clínicas conveniadas especializadas neste atendimento.

Por meio de ações efetivas, em conjunto com diretrizes do Projeto Pedagógico
Institucional e da prática docente, o NAPD procura proporcionar ao aluno uma
formação profissional mais sólida, capacitando-o não apenas ao desempenho
profissional técnico, mas também a considerar os componentes humanos, ou
seja, sociais e emocionais de sua formação, auxiliando-o, a partir do
autoconhecimento e reflexão sobre seus afetos, a ter uma postura ética e
responsável, bem como, confiante de suas potencialidades. Assim, pretende-se
que a partir da atuação desse espaço facilitador do processo de formação seja
possível minimizar as crises presentes no processo educativo; formar de um
profissional com competências emocionais, técnicas e éticas; melhorar a
prestação de serviços da universidade e, consequentemente, promover o
reconhecimento do valor da formação promovida pela FPM.
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5.11.3. Setor de Projetos Sociais, Bolsas e Benefícios ao Aluno

O Setor dos Projetos Sociais foi criado no Campus com o intuito de prestar
apoio aos alunos no que tange a tentativa de obtenção de bolsas públicas e
particulares, além de oferecer atendimento pedagógico e educacional aos
alunos quando os mesmos tiverem alguma dificuldade relacionada ao ensino,
aprendizagem e as mudanças referentes à chegada e permanência na
universidade como: adaptação a cidade, ao curso escolhido, ao ensino
superior, dentre outras. O Setor atua junto às Coordenações de Curso e conta
com duas profissionais especializadas nas áreas pedagógica, psicológica,
financeira e jurídica.

Ao Setor dos Projetos Sociais compete:
 Assegurar os instrumentos e condições necessárias para o cumprimento
dos currículos plenos dos cursos, do regime didático-pedagógico e do
projeto de atuação pedagógica, em consonância com a legislação
educacional vigente e com as diretrizes institucionais;
 Realizar estudos e pesquisas com vistas ao aprimoramento na execução
do suporte técnico-pedagógico, para resolução de dificuldades no ensino
e na aprendizagem, com atendimento aos docentes e discentes,
articulando informações educacionais com as Coordenações de Curso;
 Elaborar instrumentos para diagnosticar dificuldades de aprendizagem,
confeccionar

e

analisar

dados

de

rendimento

escolar,

aplicar

questionários e realizar entrevistas para sondagem das causas da evasão
escolar (desistência, transferência e trancamento/cancelamento de
matrícula) e repassar todas estas informações aos coordenadores e
docentes dos cursos;

5.11.5. Ouvidoria

A Ouvidoria da FPM, criada em 2005, tem o objetivo de compreender e
respeitar as necessidades, direitos e valores do corpo discente e de toda a
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comunidade interna e externa da Instituição. O atendimento é feito
pessoalmente, através das caixinhas da Ouvidoria espalhadas por todos os
campi, ou eletronicamente através do site institucional. O atendimento direto e
pessoal é marca de excepcionalidade encontrada na Ouvidoria da FPM.

5.11.6. A comunicação e a Intercomunicação no Curso

No âmbito institucional, o aluno conta com um serviço de atendimento
individualizado, realizado em um primeiro instante através de seus professores
e do NAPD, e posteriormente pela coordenação de curso, integrado aos
setores financeiro e de administração acadêmica.

O Portal Educacional da FPM conjuntamente com a CPA são as principais
ferramentas de comunicação atuando na convergência dos serviços aos
alunos, professores, funcionários e à comunidade externa. A página na web se
presta, com indubitável eficiência e eficácia, à comunicação entre todos que se
envolvem no processo educacional, quer na esfera do ensino, da pesquisa ou
da extensão.

A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte
das interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Lá
alunos e professores têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam
suas interações e a deles com os canais formais da Faculdade.

Todos os docentes e funcionários do curso dispõem de contas pessoais de email para que possam estabelecer uma comunicação simples, direta e sem
burocracias no seu dia-a-dia.

O curso adota ferramentas da internet que possibilitam a comunicação e a
intercomunicação. Não há como alcançar os objetivos do curso sem o uso da
internet. O curso usufrui das funcionalidades do Portal, tais como: lançamento
de notas, frequência, conteúdo ministrado e permite o diálogo permanente
entre professores e alunos.
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Da mesma forma, todos os alunos, no ato da matricula acadêmica, são
solicitados a cadastrarem-se no Portal, obtendo um login e senha. Seus
endereços eletrônicos são parte integrante desse cadastro permitindo a
comunicação bidirecional (aluno-professor) e multidirecional (incluindo a
coordenação de curso, os colegas de turma e também as áreas de apoio ao
discente) incluindo a Ouvidoria eletrônica (Fale Conosco).

A comunidade acadêmica recebe, periodicamente, o Informativo FPM. Trata-se
de um espaço no portal eletrônico que contém as principais notícias da
faculdade na forma de notas curtas e rápidas.

O curso também mantém quadros murais para avisos e divulgação de noticias
diversas de interesse específico de alunos e professores.

5.11.7. Monitoria

Além das atividades curriculares complementares, os alunos do Curso de
Farmácia da FPM são incentivados a participar ativamente da construção do
conhecimento desde o início do curso.

A Monitoria tem como finalidade a iniciação à docência e, como objetivo geral,
contribuir para a melhoria do ensino de graduação, promovendo a cooperação
acadêmica entre alunos e docentes. As atividades de monitoria no Curso de
Farmácia são consideradas estimuladoras e fundamentais para despertar a
vocação docente no estudante. Os monitores são selecionados a partir da
publicação semestral dos editais de monitoria, que seguem a Regulamentação
do Setor de Laboratórios e Monitorias.

O processo seletivo é por meio de concurso, promovido por cada disciplina,
que consta de prova escrita e entrevista. As atividades de monitoria são
oferecidas para disciplinas específicas que exigem a presença do monitor
juntamente com o professor responsável em ambiente de sala de aula e/ou
laboratório (quando exigido pela disciplina).
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Os alunos que efetivamente atuam como monitores recebem o certificado de
exercício de monitoria na respectiva disciplina, onde consta, entre outros, a
carga horária cumprida. Além disto, os monitores são agraciados com
descontos diretamente incididos sobre o valor da mensalidade.

5.11.8. Iniciação Científica e Extensão

As relações semânticas entre o ensino, a iniciação científica e a extensão,
num tripé de sustentação, é o que provê a identidade dos cursos superiores
desta Instituição. Essas relações devem ser construídas de forma indissociável,
de maneira que a atividade fim (ensino, extensão ou pesquisa) seja realizada
com competência, eficiência, adequação, responsabilidade e constante
processo de atualização e aperfeiçoamento.

Avança-se na questão da interdisciplinaridade, visto que os conhecimentos a
serem trabalhados ao longo do curso procuram refletir o atendimento das
necessidades dos alunos e ao perfil desejado dos egressos. Uma diretriz a
nortear o ensino de todo corpo docente.

Para a efetividade da presente proposta, é imprescindível o engajamento de
todos os setores, agentes educativos, comunidade, isto é, de todos os
envolvidos com o processo de ensino.

Os professores da Instituição, em suas atividades de ensino, deverão ser
capazes de não apenas transmitir o conhecimento ou sistematizar os mesmos,
mas aliar essas atividades à pesquisa que vise à construção do saber
científico e ao desenvolvimento de projetos de extensão, ligados às suas
respectivas áreas de atuação, por mais que a IES não possua características
de Universidade, procura-se incentivar a pesquisa em todos os segmentos e no
próprio desenvolvimento de suas ações.

Os programas de extensão serão consequência das atividades de ensino e
pesquisa.
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A instituição colocará à disposição da comunidade, serviços diversos, tais
como: cursos de aperfeiçoamento e de extensão; biblioteca; eventos culturais e
artísticos; atividades de estágios; assessorias e consultorias.

À instituição caberá ainda criar, empreender e difundir outras atividades que
possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida de Patos de Minas. A
realização de eventos culturais, artísticos, esportivos, de educação para o
saber instrumental, educação ambiental, educação para a saúde, entre outros,
deverá ser uma preocupação constante da instituição no atendimento da
comunidade.

5.11.9. Meios de Divulgação de Trabalhos e Produções dos Alunos

A Revista ACTA CIENTÍFICA (ISSN-1984-0918) é uma publicação da FPM que
tem por objetivo a publicação de trabalhos realizados no âmbito da
Multidisciplinaridade com ênfase na integração dos cuidados em saúde. A
classificação atual de acordo com o QUALIS/CAPES alocou a revista no
estrato B3 a B5. A revista pode ser acessada por meio do link
www.faculdadepatosdeminas.edu.br/a-faculdade/publicacoes.

A prioridade é o fortalecimento da área da saúde de forma multidisciplinar sem,
contudo deixar de abrir espaço para mostrar o que se está fazendo para o
fortalecimento dos demais níveis de atenção á saúde. Assim embasamentos
teóricos, experiências pedagógicas, experiências vividas em campo, no interior
dos cenários de prática – Clínicas de Saúde da Família e Centros Municipais
de Saúde, demais unidades, hospitais e faculdades sob a forma de artigos
científicos, de revisão, relatos de caso, artigos didáticos e produtos do
enfrentamento dos problemas vivenciados em campo aqui denominados de
“Ação e Reação” poderão ser publicados.

Outra publicação é a revista PSICOLOGIA E SAÚDE EM BEBATE (ISSN-2446922X), que é uma publicação científica periódica semestral, que publica
resultados de pesquisa básica ou aplicada, relacionados à grande área de
Biociência, com uma abordagem voltada para as diferentes vertentes da saúde
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e

do

meio

ambiente.

A

revista

pode

ser

acessada

pelo

link

https://psicodebate.wordpress.com/

Em ambas as revistas os estudantes são estimulados a publicar os trabalhos
qualificados produzidos durante o curso.

5.11.10. Acompanhamento de Egressos

A Política de Acompanhamento do Egresso da Faculdade Cidade de Patos de
Minas está fundamentada na possibilidade de discursão das ações que são
realizadas pela instituição voltadas para o desenvolvimento dos acadêmicos
tendo em vista o aperfeiçoamento dos cursos e dos serviços prestadas a fim de
melhorar as competências e as habilidades dos discentes bem como a
participação dos egressos nas distintas atividades que são oferecidas pela
instituição.

Por meio da politica de acompanhamento a instituição acompanha o egresso
sendo possível traçar um mapeamento e sequencialmente a partir das
informações obtidas, construir indicadores que permitem uma discussão e
análise da qualidade dos cursos e oferecidos pela IES e a repercussão dos
mesmos no mercado de trabalho e na sociedade.

Devem-se levar em consideração que tais informações são importantes
indicadores para

o aperfeiçoamento

dos próprios cursos e

para

o

desenvolvimento qualitativo de oferta educacional da IES.

O programa de acompanhamento de egressos permite a coleta de dados sobre
a inserção dos egressos no mercado de trabalho, possibilitando assim que a
IES acompanhe de forma continua as mudanças e as necessidades atuais do
mercado possibilitando assim a revisão e organização das propostas de
formação dos cursos objetivando formar profissionais cada vez mais
qualificados para o mercado.
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A politica de egressos também serve de apoio ao aluno durante a sua transição
para o mercado de trabalho, uma vez que é de suma importância a
continuidade da relação iniciada desde os primeiros semestres do curso de
graduação. Tem-se o entendimento que a política de acompanhamento ao
egresso não começa logo após a colação de grau.

Ela deve se iniciar enquanto o aluno está se preparando para sair do âmbito
acadêmico para atuar no mundo do trabalho. Neste momento ocorre a
necessidade de orientações específicas para que o mesmo possa se sentir
mais seguro e preparado para enfrentar o a competitividade do mercado atual.

Sendo assim as políticas de acompanhamento do egresso juntamente com o
Programa de Acompanhamento de Egressos são ferramentas fundamentais e
fonte de informações para a autoavaliação continuada da Faculdade Cidade de
Patos de Minas.

5.12. Processo de Autoavaliação

O processo de avaliação e de autoavaliação do curso de Farmácia está
intrinsecamente articulado às mudanças e melhorias implantadas ao longo da
sua trajetória.

A FPM conta, em sua estrutura organizacional, com a Comissão Própria de
Avaliação (CPA), responsável pela condução dos processos de avaliação
interna da instituição, tanto no âmbito docente, quanto discente, de gestão e de
infraestrutura.

As avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise pelo
Colegiado do Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), contribuindo,
desta forma, para a consolidação e aprimoramento dos processos acadêmicos.

Também os docentes, através da CPA, são convidados a responder
questionários

específicos

sobre

o

desempenho

discente.

Utilizam-se

ferramentas eletrônicas e os docentes apresentam a sua impressão das turmas
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para as quais já ministraram aulas, completando assim, a avaliação 360º.
Tanto os resultados das avaliações como as estratégias preparadas são
apresentados e discutidos com os professores e estudantes.

Além do processo de autoavaliação, a identificação das principais demandas
pontuais dos estudantes é feita pela aproximação da coordenação com a
representação

discente.

São

realizadas reuniões com

os estudantes

representantes de turma, quando é possível avaliar a percepção dos
graduandos em relação ao curso. Nesses encontros é possível não só
aproximar os alunos da coordenação, o que visa manter clara e transparente a
comunicação no curso, mas também tomar as providências ou prestar os
esclarecimentos que se fizerem necessários.

5.12.1. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação de Curso

Os processos de avaliação externa e de autoavaliação de cursos da FPM
sempre se mostraram como excelentes norteadores para a melhoria contínua
dos processos e políticas institucionais propostas em nosso PDI.

As

avaliações

externas

regulamentadoras

de

credenciamento,

recredenciamento, autorização e renovações das mesmas, orientam a IES em
todos os processos de melhorias, tanto na organização didático pedagógica
quanto na infraestrutura e corpo docente, para que possamos trilhar caminhos
cada vez mais próximos à excelência no processo de ensino e aprendizagem.
A CPA – Comissão Própria de Avaliação, através de seus questionamentos
direcionados à todos os setores da IES, se coloca como uma ferramenta
aproximadora entre a Direção Geral e todo o corpo técnico e alunado,
apontando para as principais necessidades e anseios dos acadêmicos,
técnicos administrativos e docentes.
E Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE, avaliação a qual a
FPM sempre teve participação ativa, traz a tona as potencialidades e as
fragilidades de nosso alunado no que diz respeito à absorção de conteúdos de
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conhecimentos gerais e específicos, podendo assim também servir de
ferramenta para diagnose e intervenção na busca de um egresso com as
características solicitadas pelas DCN‟s – Diretrizes Curriculares Nacionais do
curso de Farmácia.

A FPM percebe a importância dos processos avaliativos externos e internos, e
tenta sempre, após levantamento realizado pelos mesmos, utilizá-los como
fontes de informação fidedigna na busca de tomadas de decisões mais
acertadas em todo e qualquer processo de modificação e/ou melhoria aplicado
na IES.
5.13. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no Processo de
Ensino Aprendizagem

Para acompanhar o uso cada vez mais intenso da tecnologia da informação e
comunicação (TIC), como recurso do processo de ensino e aprendizagem, a
FPM busca continuamente a melhoria de acessibilidade às novas modalidades
de multimídia. A infraestrutura oferecida aos alunos e professores contempla
laboratórios de informática com programas específicos, aplicáveis ao ensino
nas diferentes áreas. Acompanhando a evolução dos recursos educacionais, o
corpo docente e discente terão a sua disposição laboratórios de informática,
para atender às demandas dos cursos com livre acesso à Internet e ao Portal
Educacional.

A atualização dos equipamentos dos laboratórios será realizada de forma
contínua, obedecidas às normas e políticas de uso, manutenção e atualização
dos equipamentos. No que diz respeito, especificamente ao Curso de
Farmácia, destacamos os Laboratórios de Práticas Farmacêuticas, que são
espaços pedagógicos multiprofissionais que serão utilizados pelos alunos, que
dispõem de Tecnologias da Informação e Comunicação, sendo estas
implantadas ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Neles serão
realizadas as diversas atividades laboratoriais das disciplinas que desenvolvem
trabalhos práticos em diversos momentos.
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Em um primeiro momento os discentes serão orientados por meio de recursos
audiovisuais que mostrarão a técnica correta para a execução de cada prática
e em seguida executarão as mesmas, devidamente orientados pelos
professores.

Estes laboratórios também serão cenários propícios para a projeção em tempo
real de aulas práticas demonstrativas realizadas pelo professor, e executadas
pelos alunos concomitantemente.

Durante as aulas das disciplinas de anatomia I e II os discentes e docentes
poderão usufruir do software 3D4 Medical – Essential Anatomy, recurso que
oferece imagens com uma definição muito apropriada para uma maior e melhor
assimilação do conteúdo.

5.14.

Procedimentos

de

Avaliação

do

Processo

de

Ensino

e

Aprendizagem

A Faculdade Cidade de Patos de Minas considera que a avaliação do
desempenho escolar em seus cursos deve:
 Constituir-se em processo contínuo e sistemático, de natureza diagnostica
formativa, que realimente permanentemente o processo educativo em seus
objetivos, conteúdos programáticos e procedimentos de ensino;
 Utilizar-se de procedimentos, estratégias e instrumentos diferenciados,
articulados coerentemente com a natureza da disciplina e com os domínios
de aprendizagem desenvolvidos no processo de ensino;
 Manter coerência entre as propostas curriculares, o plano de ensino
desenvolvido pelo professor e o próprio processo de avaliação do
desempenho e rendimento escolar do aluno;
 Constituir-se em referencial de análise do rendimento do aluno, do
desempenho

da

disciplina

e

do

curso,

possibilitando

intervenção

pedagógico-administrativa em diferentes níveis, do professor, do próprio
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aluno, da Coordenação de Curso e da Direção Acadêmica e Geral da
Faculdade, com vistas a assegurar a qualidade da formação do profissional
e do cidadão.

A avaliação de desempenho escolar integra o processo de ensinoaprendizagem como um todo articulado, incidindo sobre a frequência e o
aproveitamento do aluno nas atividades curriculares e de ensino de cada
disciplina. São atividades curriculares de ensino as preleções, pesquisa,
exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, estágio
curricular supervisionado, provas escritas e orais, artigo, previstas nos planos
de ensino, aprovados pelos Colegiados de Curso.

O aproveitamento do aluno é avaliado mediante verificações bimestrais, nota
parcial, nota de verificação final e nota final expressando-se o resultado de
cada avaliação em notas de zero (0) a dez (10).

A verificação do processo ensino–aprendizagem faz-se, em cada disciplina,
considerando os seguintes aspectos:

I.
II.
III.

Desenvolvimento de capacidades cognitivas e habilidades específicas;
Assimilação progressiva de conhecimento;
Trabalho individual ou em grupo em atividades curriculares de estudo e
de aplicação de conhecimento.

Ao conjunto desses aspectos verificados bimestralmente e ao final do ano
letivo correspondem as notas:

I. Nota de Verificação Bimestral (NVB);
II. Nota de Verificação Final (NVF);
III. Nota Final (NF) – Em casos de alunos em Prova Final.

A Nota de Verificação Bimestral (NVB) é atribuída, obrigatoriamente, como
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resultado da verificação do aproveitamento do aluno ocorrido na disciplina por
bimestre, de acordo com o plano de ensino aprovado pelo Colegiado de Curso.

A Nota de Verificação Final (NVF) corresponde à média aritmética simples das
notas de verificação bimestrais. A Nota Final (NF), atribuída apenas aos alunos
em Prova Final, corresponde à nota obtida na prova final, a qual constará como
nota atribuída à disciplina com média sete (7) descartando a NVF conforme
resolução do CONSUAD (Conselho de Administração Superior).

Em casos de acadêmicos que obtém Nota de Verificação Final com valores
decimais, a IES segue regras de arredondamento na numeração decimal
segundo Norma ABNT NBR 5891.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR

O diretor geral da Faculdade Cidade de Patos de Minas, no uso de suas
atribuições legais, considerando as necessidades de adendo no regimento da
Faculdade Cidade de Patos de Minas, resolve:

Artigo 1º- Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 75% (setenta e
cinco por cento) às aulas e demais atividades, o aluno será considerado
aprovado na disciplina, se a média de aproveitamento for igual ou superior a
7,0.

Artigo 2º- Ao aluno que não conseguir média 7,0 nas avaliações realizadas
durante o período acadêmico será submetido uma avaliação final, na qual ele
deverá também alcançar a nota 7,0.

§ 1º. Para efeito de aprovação ao aluno que for submetido a uma prova
final, não será realizada nenhuma média, ou seja, as notas conseguidas no
decorrer do período serão desconsideradas e somente prevalecerá a nota
alcançada na prova final.
§ 2º. Não Haverá número limite de disciplinas para submeter o aluno a
prova final.
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§ 3º. Para ter direito à prova final, o aluno deverá ter no mínimo nota 4,0
no período cursado.
§ 4º. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou a média
mínima exigida, no máximo em 3 (três) disciplinas, cursará novamente essas
disciplinas, e somente elas, no semestre seguinte, sujeito, neste caso, às
mesmas exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas neste
regimento.
§ 5º. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou a média
mínima exigida em mais de 03 (três) disciplinas, deverá parar o curso no
período em que se reprovou e repetir o referido período, não sendo, porém,
necessário cursar as disciplinas em que foi aprovado.

Artigo 3º- Os casos omissos nesta legislação serão resolvidos pela
Coordenação Acadêmica e Direção Geral.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

5.14.1. Procedimentos de Avaliação no Estágio Supervisionado

Cada campo de estágio/prática de estágio tem um professor responsável, que
acompanha um grupo de alunos orientando, ensinando e supervisionando no
exercício e prática da Profissão. A estes professores daremos a denominação
de Supervisores de Estágio.

Nas áreas de atuação privativa as ciências

farmacêuticas terá como supervisor um farmacêutico.

Ao supervisor cabe definir e acompanhar as atividades a serem cumpridas pelo
estagiário, garantindo o cumprimento do plano de estágio, orientar o estagiário
quanto às dúvidas e questionamentos de caráter técnico – científico, avaliar,
diariamente, o rendimento do estagiário, considerando aspectos profissionais e
pessoais, apoiar e incentivar a formação técnica-científica do estagiário.

Os estagiários são alunos regularmente matriculados que frequentam
efetivamente o curso e se comprometem com o desenvolvimento de atividades
relacionadas à sua área de formação profissional. Os estagiários estarão
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divididos em grupos, os quais participarão de um esquema de rotatividade
entre as áreas propostas por cada período. Todos os integrantes, de todos os
grupos deverão participar integralmente pelas atividades propostas por seus
respectivos supervisores sob pena de punição administrativa e pedagógica,
caso o estagiário se recuse a participar destas atividades.

Ao Estagiário cabe respeitar as regras e normas do curso de Farmácia, da
FPM bem como da entidade concedente do estágio e cumprir com
determinação e esmero profissional as atividades a ele designadas mantendo
caráter ético e moral.

O estagiário deverá comportar-se adequadamente conforme conduta digna de
um profissional da área da saúde ou da pesquisa, vestir-se adequadamente e
paramentar-se de acordo os critérios de biossegurança que exigir cada
atividade. Este deverá contribuir para que o ambiente de estágio seja saudável,
através das normas de segurança e biossegurança estabelecidas.

É vetado aos estagiários mudar de atividade e/ou grupo por conta própria,
quaisquer que sejam os motivos, exceto o que for determinado pelo supervisor
ou coordenação.

O estagiário deverá registrar as atividades desenvolvidas no estágio no
caderno, que tem seu preenchimento manuscrito por cada dia de estágio.

É proposto um caderno resistente, com 50 folhas, de capa dura, lisa, tipo ata,
para evitar danos físicos e perda de informações.
Período

Cor padrão

3º e 4º

Vermelho

5º e 6º

Azul

7º e 8º

Verde

9º e 10º

Amarelo
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A finalidade de um caderno de laboratório é manter um registro permanente do
trabalho, associado com cada experiência que está sendo executada. Estas
anotações devem ser feitas de maneira concisa, mas completa, para que
possam ser lidas e entendidas por outras pessoas. Um caderno organizado e
completo, além de servir para análises futuras e seguimento da pesquisa, pode
também ajudar na condução do projeto de pesquisa para pessoas que se
incorporem nos grupos, possibilitando repetição do experimento por outra
pessoa e mesmo facilitar a continuidade do trabalho.

Os dados registrados no caderno devem indicar claramente:
a. o que foi feito;
b. como foi feito;
c. quando o trabalho foi realizado;
d. quem fez o experimento/procedimento/assistência.
Os estagiários serão avaliados por meio de métodos quantitativos e
qualitativos, sendo quatro os componentes de avaliação:

Tipo de

Peso

Avaliação

Global

Componentes

Peso

Nota

30%

3

/

20%

2

Avaliação Cognitiva

30%

3

Plano de Ação

20%

2

Folha de Avaliação
Processual

ou

Formativa

Individual
50%

Caderno
Laboratório

de

Campo

De Resultados ou
Somativa

50%
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AVALIAÇÃO FORMATIVA OU PROCESSUAL

A avaliação formativa ou processual de desempenho feita pelo supervisor por
meio da Folha de Avaliação Individual e por meio do instrumento “Caderno de
Estágio” no registro das atividades desenvolvidas. O peso da avaliação é de
50%.

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS OU SOMATIVA

A avaliação somativa do estagiário é feita por meio de uma prova teórica ou
integrada aplicada no final do semestre, abrangendo questões sobre as
atividades praticas desenvolvidas e pelo desenvolvimento de um projeto de
ação.

Plano de Ação: Caracteriza como uma ação focada as questões relevantes da
comunidade, que deverá ter seu tema decidido entre supervisor e estagiário
com caráter educativo, cultural, artístico, cientifico e/ou tecnológico. Tudo
deverá ter registro descrito e fotográfico para fins de arquivamento, reflexão e
principalmente, para comunicação eficiente e visual com de todos os
envolvidos no plano.

O estagiário é avaliado diariamente através da Folha de Avaliação Semanal de
acordo com critérios, conforme modelo abaixo:
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DATA
HORÁRIO DE
CHEGADA
HORÁRO DE SAÍDA

CONTROLE DE ASSIDUIDADE

ESTAGIÁRIO:

ÁREA:
SUPERVISOR:

FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL

APRESENTAÇÃO

PONTUALIDADE

INTEGRAÇÃO

INICIATIVA E
AUTONOMIA

POSTURA E DISCIPLINA

COOPERAÇÃO (Trabalho
em equipe)

COMPROMETIMENTO

MEDIA PARCIAL
CADERNO DE LABORATÓRIO /
CAMPO

Busca de
conhecimento
Articulação
Teoria-prática
Uso do caderno
de campo

MEDIA PARCIAL
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COMPROMETIMENTO

Quando só atua após
Quando atua após o
“reforço!” do supervisor professor sugerir a atividade

Quando faz o professor sugere,
Quando precisa de ajuda para Quando planejou o que
após relembrar os dias
relembrar o que vai fazer
vai fazer no dia
anteriores

COOPERAÇÃO (Trabalho Não sabe trabalhar Coopera com o grupo após Coopera sem problema mas Coopera sem dificuldades mas
em grupo
receber “ordens”
não sabe ser líder
precisa ser orientado
em equipe)

Quando não sabe
nem faz algo
adequado ao
aprendizado

Coopera sem dificuldades e
Coopera sem
sabe liderar em certas
problemas sendo líder
ocasiões
quando necessário

Postura em transição para a
maturidade profissional

Postura imatura, coerente
com a idade cronológica

Não serve de
exemplo

POSTURA E
DISCIPLINA

Ainda imatura e com
dificuldades de
posicionamento

Interage sem
dificuldades

Busca atividade depois do Busca atividade por sua
professor falar
iniciativa

Interage com relativa
facilidade

Quando chega no
horário combinado

9,1 a 10,0

Posiciona-se de modo
Bom posicionamento frente
esperado para um
às relações e atividades aluno de graduação em
vivenciadas
processo de
aprendizado

Busca atividades após o
“convite” de outro

Necessita ser mais
estimulado na busca das
atividades

Só atua após ser
pressionado

Fica em atividades
mas não participa

Interage após um pequeno
estímulo

INICIATIVA E
AUTONOMIA

8,1 a 9,0

Quando chega entre 5 min e 10 Quando chega com até 5 min
min de atraso
de atraso

7,1 a 8,0

Interage após um forte
estímulo

Faz interação com
dificuldade

Relacionamento com o
supervisor, colegas e outros
colaboradores

5,1 a 7,0

Quando chega com
Quando chega entre 10 min Quando chega com até 10
mais de 15’ de
e 15 min de atraso
min de atraso
atraso

3,0 a 5,0

Não faz interação

- INTEGRAÇÃO -

PONTUALIDADE

menor que 3

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO
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Não faz

Busca de conhecimento

Articulação Teoria-prática

Uso do caderno de campo Não leva e não tem

Busca conhecimento
apenas quando muito
estimulado

Tem muita
dificuldade para
buscar
conhecimento

Tem mas não usa

Apenas quando é
estimulado e sob
orientação

3,0 a 5,0

menor que 3
Busca conhecimento em
algumas situações

7,1 a 8,0

Usa eventualmente

Leva, mas usa pouco

Faz se for muito estimulado Faz, mas necessita de orientação

Busca conhecimento apenas
se estimulado

5,1 a 7,0

CADERNO DE LABORATÓRIO / CAMPO

Articula seu saber com
facilidade
Faz uso como
instrumento de
trabalho
Leva e usa com certa
frequência

Realiza atividades sem
necessitar de
estimulação

9,1 a 10,0

Consegue articular quase
sempre sem ajuda

Busca conhecimento de
estimule eventualmente

8,1 a 9,0

5.15. Integração do Curso de Farmácia com o Sistema Único de Saúde
(SUS)

Os estudantes de Farmácia têm envolvimento desde o primeiro período até o
final do curso com o SUS. Essa integração se dá de forma gradativa
acompanhando o seu período de formação.

Destaca-se a participação nas atividades nas Unidades de Atenção Primária,
essa participação acontece em todos os níveis de atuação juntamente com as
equipes de saúde da família (ESF), respeitando o nível de formação acadêmica
do estudante, garantindo a integração ensino-serviço, a lógica de trabalho de
cada um dos cenários de estágio/prática, e o respeito aos princípios éticos da
formação e da atuação profissional.

Nesse contexto, a Farmácia atua de forma transversal a todos os níveis do
cuidado dentro da unidade de saúde, atuando direta ou indiretamente em todos
os programas do Ministério da Saúde praticados na unidade e com atuação
multidisciplinar. O estudante assim formado entenderá o cuidado de forma
integral.

A inserção dos alunos na Atenção Primária acontece mediante convênio
firmado entre a Faculdade e a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do
município de Patos de Minas, além de todas as atividades realizadas no
ambiente

da

POLICLÍNICA,

com

serviços

interdisciplinares

realizados

juntamente com os cursos de Odontologia, Fisioterapia, Biomedicina e
Enfermagem.

6. Corpo Docente

6.1. Administração Acadêmica do Curso

A administração acadêmica do Curso de Farmácia da FPM é realizada por uma
estrutura que engloba a coordenação de curso, na pessoa de sua
coordenadora, do Núcleo Docente Estruturante – NDE e pelo colegiado do
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curso, os quais, através do desenvolvimento de seus respectivos papéis dentro
do organograma institucional elaboram e aplicam o projeto de gestão mais
apropriado e voltado ao cumprimento das diretrizes nacionais previstas para a
formação do acadêmico em Farmácia.

São competências do Coordenador do Curso de Farmácia:


Articular-se adequadamente, com os docentes responsáveis pelas
disciplinas no curso;



Coordenar a organização de eventos, semanas de estudo, ciclos de
debates e outros, desde que aprovados pelo Colegiado do Curso;



Convocar e presidir as reuniões e coordenar as atividades do Colegiado
do Curso;



Representar o Colegiado do Curso;



Fornecer à Diretoria Acadêmica subsídios para organização do
calendário acadêmico e elaboração do horário de aulas do curso;



Executar e fazer executar as decisões do Colegiado do Curso e as
normas emanadas dos órgãos superiores;



Adotar,

em

caso

de

urgência,

providências

indispensáveis

ad

referendum no âmbito do Colegiado do Curso;


Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe sejam
delegadas pelos órgãos superiores.

6.2. Atuação do Núcleo Docente Estruturante

O Curso de Farmácia da FPM conta com o Núcleo Docente Estruturante (NDE)
composto por docentes de elevada formação e titulação, pois 100% de seus
membros possuem título de pós-graduação stricto sensu, como órgão
consultivo responsável pela concepção de seu projeto pedagógico, e que tem
por finalidade promover sua atualização e revitalização. O NDE do curso de
Farmácia foi estruturado em consonância com a resolução número 1 de 17 de
junho de 2010, da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e de
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acordo com o regulamento aprovado pela Direção da FPM, tendo como
principais atribuições:

I - atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso, redefinindo suas
concepções e fundamentos;
II- acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico, garantindo
seu alinhamento com os documentos institucionais, principalmente o PDI e o
PPPI, prestando relatórios ao Colegiado de Curso;
III - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no
Colegiado de cursos, sempre que necessário;
IV - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes
atividades de ensino constantes do currículo;
V - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
VI - promover 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;
VII - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso;
VIII – conduzir pelo menos uma vez ao ano, no âmbito do Curso e de acordo
com a CPA, processo de auto-avalição e de avaliação do Curso;
IX – analisar, avaliar e garantir o cumprimento e atualização dos Planos de
Ensino dos componentes curriculares, bem como dos planos de trabalho das
atividades de ensino, pesquisa e extensão dos professores;
X – acompanhar o desenvolvimento das atividades complementares do Curso.
XI - acompanhar o desenvolvimento e contribuir para o aperfeiçoamento do
Programa de Nivelamento adotado pelo Curso.

O núcleo docente estruturante é constituído pelo coordenador do curso como
presidente, além de quatro professores pertencentes ao corpo docente
permanente do curso, todos com titulação Stricto Sensu regime de trabalho em
tempo parcial (RTP) ou integral (RTI)

O núcleo docente estruturante se reúne mensalmente, como regra e em caráter
extraordinário, sempre que convocado pelo presidente. A atuação do NDE,
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desde a sua implantação, vem impactando positivamente no acompanhamento
dos processos acadêmicos, na consolidação das ações e na reavaliação do
projeto pedagógico do

curso,

através de

reuniões periódicas,

cujas

deliberações estão registradas nas atas de reunião.

6.3. Corpo Docente do Curso de Farmácia

6.3.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante
A composição do NDE está em conformidade com a legislação, respeitando os
60% de docentes com titulação stricto sensu para o curso onde 5 docentes
vinculados diretamente com o curso fazem parte do NDE e que, através do
importante trabalho realizado por este núcleo, contribuem tornando a
implantação e o desenvolvimento do projeto de curso contínua.

6.3.2. Titulação e Formação Acadêmica do NDE
A composição do NDE está em conformidade com a Resolução n° 01 de 17 de
Junho de 2010, respeitando a porcentagem de docentes com titulação stricto
sensu para o curso onde 5 docentes com aderência fazem parte do NDE e que
contribuem e continuam a desenvolver a implantação do projeto de curso.

6.3.3. Regime de Trabalho do NDE
Os docentes que fazem parte do NDE são de contratados em tempo parcial ou
integral sendo que o coordenador de curso é o responsável pela implantação
do mesmo e possui contrato de tempo integral. Esses docentes fazem parte da
espinha dorsal dessa proposta e a IES firma compromisso de permanência dos
mesmos até o reconhecimento do curso e continuidade. Temos consciência da
importância desses profissionais para o pleno desenvolvimento das ações e do
engajamento dos mesmos com a política pedagógica institucional e as
mudanças que as novas tecnologias e a globalização proporcionam.
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6.3.4. Titulação e Formação do Coordenador do Curso
A titulação do coordenador de curso é stricto sensu em nível de mestrado,
porém o mesmo possui mais de 5 anos de experiência docente e experiência
profissional na área, que contribui muito para o engrandecimento e
desenvolvimento de novas propostas juntamente com o NDE.

6.3.5. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso
O Regime de Trabalho do Coordenador do curso é integral de 40h e o mesmo
tem, em média, 12 alunos para atendimento por hora, podendo ministrar no
máximo uma disciplina por semestre até o segundo ano do curso.

6.3.6. Composição do Colegiado de Curso:
I.

Pelo Coordenador do Curso;

II.

Por dois professores de disciplinas ou unidades curriculares específicas
do curso;

III.

Por dois representantes de turmas do corpo discente do curso.

IV.

Por dois técnicos administrativos

6.3.7. Titulação do Corpo Docente
A IES primando por um padrão de excelência em conformidade com seu
projeto pedagógico institucional buscou um corpo docente com titulação obtida
predominantemente em programa de pós-graduação stricto sensu. Possuindo
em seu quadro de docentes, professores doutores, mestres e especialistas.

Docentes

Nº

%

Total

36

100

Mestres

26

72

Doutores

05

14

Especialista

05

14
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6.3.8. Regime de Trabalho do Corpo Docente
O corpo docente do curso de Farmácia da FPM é contratado mantendo-se um
padrão de no mínimo 60% em regime de tempo integral ou parcial, sendo que a
intenção com estes profissionais é de desenvolvimento de projetos de
extensão, nivelamentos, atividades extraclasses, monitorias e principalmente
de iniciação científica. Buscando a interdisciplinaridade, os profissionais
escolhidos poderão ser do núcleo comum e do específico, mas sempre na
mesma proporção do solicitado no regime de trabalho integral e parcial de no
mínimo 60%. A atual distribuição percentual dos docentes relacionada aos
seus respectivos regimes de trabalho está descrita na tabela abaixo:
Docentes por Regime de Trabalho

Nº

%

Total

36

100

Integral

15

41,7

Parcial

15

41,7

Horista

06

16,6

6.3.9. Tempo de Experiência de Magistério Superior ou Experiência do
Corpo Docente
A experiência profissional dos docentes do curso atinge um percentual mínimo
de 70% de profissionais com um mínimo de 3 (três) anos de docência superior
e vários com experiência relevante, superior a 2 (dois) anos, na área de
atuação.
Docentes por Tempo de Experiência
Profissional

Nº

%

Docentes excluídos os Licenciados

30

100

Experiência Maior que 02 anos

23

77

Experiência Menor que 02 anos

07

23

6.4. Funcionamento do Colegiado de Curso

O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, 2 (duas) vezes por semestre, e,
extraordinariamente, com homologação do Diretor Geral, por convocação do
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Coordenador do Curso ou por convocação de 2/3 (dois terços) de seus
membros, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a serem
tratados.

Atribuições

I.

Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas
ementas e respectivos programas;

II. Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das
disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes
curriculares emanadas do Poder Público;
III. Promover a avaliação do curso;
IV. Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante
requerimento dos interessados;
V. Elaborar os planos de ensino referentes às unidades curriculares que
constituem cada curso, em consonância com o projeto pedagógico e
articulando com demais docentes;
VI. Pronunciar-se sobre o aproveitamento de competências profissionais
anteriormente desenvolvidas e adaptações de acadêmicos transferidos,
diplomados ou que tenham desenvolvido competências profissionais no
mundo do trabalho;
VII. Pronunciar-se sobre o aproveitamento discente extraordinário, no que se
refere à abreviação de seu curso;
VIII. Apreciar o plano e o Calendário Acadêmico das atividades do Curso a
serem submetidos ao CONSUAD;
IX. Propor o material didático para o corpo docente ou sugerir sua aquisição;
X. Zelar pela conservação e utilização dos equipamentos e recursos sob sua
responsabilidade;
XI. Propor as atividades extracurriculares;
XII. Propor alterações no projeto do Curso quando necessário;
XIII. Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem
delegadas pelos demais órgãos colegiados.

83

OBS: O Núcleo Docente Estruturante assessora o Colegiado de Curso nas
suas ações conforme as competências do mesmo.

7. Infraestrutura

7.1. Condições de Acessibilidade para Pessoas com Necessidades
Educacionais Especiais

A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida.

A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurarlhes a participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades
de desenvolvimento pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua
participação em determinados ambientes e atividades com base na deficiência.

Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de seu interesse
profissional. Para a efetivação deste, a IES deve disponibilizar serviços e
recursos de acessibilidade que promovam a plena participação dos estudantes.

7.1.1. Necessidades Auditivas

Perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de compreender
a fala por intermédio do ouvido e que pode se manifestar como:
• Surdez leve / moderada: perda auditiva até 70 decibéis, que dificulta,
mas não impede o indivíduo de se expressar oralmente, bem como de
perceber a voz humana, com ou sem a utilização de um aparelho auditivo;
• Surdez severa / profunda: perda auditiva acima de 70 decibéis, que
impede o indivíduo de entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana,
bem como de adquirir, naturalmente, o código da língua oral.
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A Faculdade Cidade de Patos de Minas disponibiliza no projeto pedagógico de
cada curso a inclusão da disciplina de libras.

A FPM conta com uma excelente rede Wi-Fi que possibilita ao aluno com
deficiência auditiva a utilização Pager e celulares, com possibilidade de
recebimento e envio de mensagens escritas, que auxiliará no processo ensinoaprendizagem.

A inclusão visa não só atender ao deficiente, mas a todos os alunos, no sentido
de introduzir na instituição uma cultura de respeito e de mudança de atitude
perante o diferente. Isso só e possível através de um programa de ensino com
uma filosofia comum envolvendo os coordenadores de curso, professores e
alunos ambos compromissados com o atendimento à diferença, para que o
processo de incluir se efetive a FPM buscará constantemente o treinamento
dos profissionais, através de palestras, minicursos e incentivo na participação
de projetos e eventos que abordem o tema.

7.1.2. Necessidades Físicas
Pode ser definida como “diferentes condições motoras que acometem as
pessoas comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala,
em consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou
más formações congênitas ou adquiridas”. A Deficiência física é: alteração
completa ou parcial de um ou mais segmentos dos corpos humanos,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma
de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação, ausência de
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho de funções (BRASIL, 2004, p. 02).

A Faculdade Cidade de Patos de Minas proporciona condições de acesso e
utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
85

• A mesma contará com rampas de acesso a todas as salas de aulas, aos
setores administrativos, biblioteca, laboratórios, auditórios, cantina e área de
convivência.
• Contará com sanitários devidamente adaptados em toda a instituição.
• Todos os períodos que possuem alunos que apresentam algum tipo de
deficiência física são remanejados para salas de fácil acesso.
• O laboratório de informática possuíra máquinas adaptadas para o aluno.

7.1.3. Necessidades Visuais

É a redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e após a
melhor correção ótica. A deficiência visual pode manifestar-se como:

Cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no melhor
olho após a correção, ou um campo visual não excedente a 20 graus, no maior
meridiano do melhor olho, mesmo com o uso de lentes de correção. Sob o
enfoque educacional, a cegueira representa a perda total ou o resíduo mínimo
da visão que leva o indivíduo a necessitar do método Braille como meio de
leitura e escrita, além de outros recursos didáticos e equipamentos especiais
para a sua educação;

Visão reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no melhor olho, após
correção máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que
permite ao educando ler impressos a tinta, desde que empreguem recursos
didáticos e equipamentos especiais.
• A instituição disponibiliza o piso direcional indicando o caminho a ser
percorrido e em espaços muito amplos e também o piso tátil de alerta que é
usado para sinalizar situações que envolvem risco de segurança.
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• A

instituição

disponibiliza

softwares

instalados

em

maquinas

especificas com fones de ouvido para atender ao aluno.
• A Faculdade também disponibiliza caso necessário material didático
impresso em tamanho diferenciado.
• Caso necessário a instituição também tem a disposição do aluno um
profissional capacitado para acompanhar o mesmo em sala de aula.

7.2. Gabinetes de Trabalhos para Professores em Tempo Integral TI/Tempo Parcial – TP

A Faculdade disponibiliza postos de trabalho individualizado em uma sala para
a realização das atividades dos professores, que funcionará numa área
equipada com armários, computador interligado à Internet para a utilização dos
mesmos, com disponibilidade de rede Wireless para os docentes trabalharem
nos seus notebooks, quadro branco, impressora e demais materiais
necessários, servindo de suporte para eventuais reuniões do curso, em ótimas
condições de iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e
comodidade. Haverá o serviço de secretaria para o atendimento destes
professores.

Dessa forma, esse espaço está muito bem adequado para o desenvolvimento
dos planejamentos de aulas, pesquisas, elaboração de provas e pesquisas.

7.3. Espaço de Trabalho para a Coordenação do Curso e Serviços
Acadêmicos

O curso de Farmácia dispõe de uma sala ampla para os serviços acadêmicos
do curso. Há um ambiente propício para a atuação da coordenação do curso,
assim como para o NDE. Este espaço encontra-se em condições adequadas
de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e
comodidade, possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de ordem técnicoadministrativa e acadêmica. O espaço é bem ventilado e refrigerado e há
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acesso à internet. Também estão disponíveis computadores que atendem
perfeitamente o quantitativo de professores que atuam neste ambiente.

7.4. Sala de Professores

O Curso de Farmácia da Faculdade Cidade de Patos de Minas dispõe de uma
sala ampla para os docentes, que oferece facilidades que possibilitam a
preparação de aulas, consultas ao portal e ao sistema acadêmico. Este espaço
encontra-se em condições excelentes de limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade, possibilitando o
desenvolvimento do trabalho, de ordem acadêmica. O espaço é bem ventilado
e refrigerado e há acesso à internet.

7.5. Salas de Aula

A IES é equipada com elevador para dar melhor suporte tanto às pessoas que
apresentam necessidades especiais quanto à locomoção em geral. O Campus
possui salas de aulas que comportam o número de vagas solicitadas e também
apresenta boa iluminação artificial e natural, pintura em bom estado de
conservação e são bem arejadas. Estão mobiliadas com carteiras individuais,
mesa e cadeira para o docente, projetor instalado no teto, instalações elétricas
para o uso de equipamentos como: Tela de projeção, vídeo, DVD, TV, entre
outros, sempre que necessários.

7.6. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática

A FPM oferece aos discentes livre acesso aos equipamentos de informática,
dispondo de um número suficiente de equipamentos, que atende às
necessidades dos usuários para as devidas atividades. Os usuários contam
com a ajuda de monitores nos laboratórios de informática. A IES ainda conta
com uma rede de Wi-Fi que abrange toda a área educacional.
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7.7. Biblioteca
7.7.1. Sistema Integrado de Biblioteca SIBI/FPM

A FPM possui um Sistema Integrado de Bibliotecas composto por Biblioteca
Central e 2 Bibliotecas, uma em cada unidade.

Disponibiliza aos seus usuários os acervos destas unidades, dispõem de
recepção, salas de leitura, salas de estudo em grupo, salas de vídeo, salas de
pesquisa informatizada, cabines de estudo individualizado e acervo.

7.7.2. Bibliografia Básica

A Biblioteca da Faculdade Cidade de Patos de Minas, cumprindo seu objetivo
de apoio à pesquisa e suporte educacional, disponibiliza aos seus usuários um
acervo em constante atualização e crescimento.

A indicação para a aquisição de acervos (bibliografia básica e complementar,
periódicos e multimeios) atende a proposta pedagógica dos Cursos e é feita
pela Coordenação do Curso e seu Colegiado.

Para os estudantes estão disponíveis além dos livros básicos que atendem
plenamente o conteúdo programático das disciplinas, todo o acervo das
Bibliotecas do Sistema Integrado de Bibliotecas.

As Bibliografias Básicas são compostas por três títulos por unidade curricular,
sendo um destes títulos disponibilizado em versão eletrônica através do acesso
compartilhado a biblioteca virtual “a minha biblioteca” que é um consórcio
formado pelas quatro principais editoras do Brasil sendo o Grupo A, Grupo
Gen-atlas, Manole e Saraiva que oferece aos seus acadêmicos uma plataforma
prática e inovadora para acesso a um conteúdo técnico e cientifico de
qualidade pela internet.

7.7.3. Bibliografia Complementar
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A bibliografia complementar proposta no projeto está em conformidade com as
disciplinas e devidamente em consonância com as diretrizes curriculares
atendendo

as

necessidades

do

curso

inclusive

propiciando

a

interdisciplinaridade dentro do curso e com outras áreas.

As Bibliografias Complementares são compostas por seis títulos por unidade
curricular, sendo os mesmos disponibilizados em formato eletrônico a todos os
acadêmicos do curso através da biblioteca virtual “a minha biblioteca” que é um
consórcio formado pelas quatro principais editoras do Brasil sendo o Grupo A,
Grupo Gen-atlas, Manole e Saraiva.

7.7.4. Periódicos Especializados

A Biblioteca disponibiliza periódicos sob a forma virtual de livre acesso e
assinaturas impressas com retroação de no mínimo os três últimos anos e full
text.

7.7.4.1. Base de Dados de Livre Acesso

SCIELO
Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos
científicos brasileiros.

BVS
A Biblioteca Central atua como Participante da Rede BVS, que permite acesso
a fontes de informação na área de Saúde Pública.

BDTD/IBICT
Biblioteca Digital de Teses e Disertações

LIVRE
Periódicos de livre acesso na internet
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7.7.5 Periódicos Especializados, Indexados e Correntes
Possuímos assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, de
forma impressa ou informatizada, abrangendo as principais áreas temáticas,
distribuídos para o curso entre as principais áreas e a maioria deles assinados
nos últimos três anos e, no último ano também possuímos revistas e periódicos
específicos que passaram a fazer parte do acervo.

7.7.6. Informatização

O acervo das Bibliotecas, composto por obras de referência, livros, folhetos,
trabalhos de conclusão de cursos, periódicos e multimeios, nas várias áreas do
conhecimento, é tratado tecnicamente segundo o Anglo American Cataloguing
Rules - AACR2 e a Classificação Decimal de Universal - CDU e é sinalizado de
modo a facilitar sua localização pelos usuários.

7.7.6.1. Sistema LS Educação

A informatização da Biblioteca utiliza o Sistema LS Educação, que contempla
de forma integrada as principais funções de uma Biblioteca, com o objetivo de
facilitar a gestão da informação, melhorando a rotina diária de seus usuários.

Principais Módulos:

Catalogação

Permite catalogar de acordo com as regras do Anglo American Cataloguing
Rules – AACR2 e da Classificação Decimal de Universal – CDU

Circulação de Materiais

Controla o empréstimo de qualquer tipo de documento com prazos e
quantidades diferenciadas por categoria de usuário.
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Emite relatórios e estatísticas referentes ao processo de empréstimo.

Empréstimo
 Empréstimo para consulta local;
 Empréstimo domiciliar;
 Reserva local;
 Renovação online.

Os padrões de utilização das Bibliotecas estão definidos no Regulamento do
Sistema Integrado de Bibliotecas da FPM, atualizado em março de 2015.
Disponível

em:

http://faculdadepatosdeminas.edu.br/pdf/RegulamentoBiblioteca2015.pdf

7.7.7. Treinamentos

As Bibliotecas da FPM oferecem a seus usuários orientação quanto ao uso dos
recursos informacionais disponíveis, normalização bibliográfica conforme ABNT
e utilização do Sistema LS Educação para renovação de empréstimo e reserva
on line.

7.7.8.

Programa

de

Atendimento

a

Alunos

com

Necessidades

Educacionais Especiais

De acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do Ministério
de Educação, o Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários
com necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação,
mediante utilização de recursos diferenciados.

Auditiva
O atendimento aos portadores de necessidades educacionais auditivas é
realizado por um intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS no período
de 8h às 17h.

Visual
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Aos portadores de necessidades educacionais visuais, as Bibliotecas
disponibilizam o sistema DOSVOX, baseado no uso intensivo de síntese de
voz, que se destina a facilitar o acesso de deficientes visuais a
microcomputadores.

Física
As Bibliotecas têm acesso adequado, com a utilização de rampas e os espaços
internos foram redimensionados para facilitar o deslocamento de cadeirantes.

7.7.9. Serviços

Aos usuários da Biblioteca são oferecidos os seguintes serviços:
 Elaboração de fichas catalográficas;
 Visitas guiadas à Biblioteca;
 Solicitação de artigos via COMUT ON-LINE (Programa de comutação
bibliográfica on-line)/SCAD.
 Levantamento bibliográfico

7.8. Laboratórios Didáticos Especializados

A FPM possui laboratórios especializados, com regulamento específico,
destinados à realização das aulas práticas, com perspectiva de pleno
atendimento das demandas do curso, como prevê o instrumento de avaliação.

Laboratório de Informática

A Instituição dispõe de dois laboratórios de informática. Com máquinas novas
adequadas às necessidades de pesquisa dos discentes. Este laboratório fica
disponível para os alunos tanto no horário de aula quanto fora deste horário,
sempre acompanhado pelos monitores.

Os alunos têm ao seu dispor 01 (um) laboratórios de informática específico e
de uso exclusivo dos acadêmicos do curso de farmácia, instalados em
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condições adequadas para o processo de ensino-aprendizagem. O Laboratório
possui 33 Microcomputadores INTEL CORE i5 com 04 gb de RAM e com
monitores de 18 polegadas conectados em rede e com acesso à internet. A IES
conta com uma rede de Wi-Fi em todas as áreas de acesso comum ao
compus.

Destaca-se a preocupação da IES com a acessibilidade tanto para cadeirante
quando para portadores de deficiência visual, para os quais foi instalado no
laboratório de informática o software DOSVOX.

Normas de Utilização dos Laboratórios de Informática da FPM

A manutenção dos equipamentos é de responsabilidade direta do setor de
Tecnologia da Informação que faz a manutenção dos laboratórios de
informática quinzenalmente. A necessidade de reparos ou aquisição é
informada pelos monitores do laboratório, podendo ser também informada
pelos professores que utilizam o mesmo. O setor de Tecnologia da Informação
tem um prazo de quinze dias úteis para realizar as operações necessárias e
atender demais solicitações.
REGIMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

CAPITULO I
Da Finalidade

Art. 1º - O Laboratório de Informática da Faculdade Cidade de Patos de Minas
é constituído a serviço dos alunos, professores, funcionários e comunidade
local.

CAPÍTULO II
Do Pessoal
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Art. 2º - A administração dos Laboratórios se dá através do setor de
Tecnologia

da

Informação,

auxiliado

por

assistentes

contratados

ou

Estagiários;

Art. 3º - O Assistente de Laboratório deverá garantir, em conjunto com o setor
de Tecnologia da Informação, o funcionamento e execução dos serviços
técnicos e operacionais da estrutura, e o funcionamento contínuo da sala para
usos relacionados com educação e experiências práticas em geral;
Art. 4º - O Estagiário deverá auxiliar o setor de Tecnologia da Informação e o
assistente na manutenção e funcionamento do Laboratório.

CAPITULO III
Do Horário De Funcionamento

Art. 5º - O Laboratório deverá funcionar da seguinte forma:

I- segunda à sexta-feira das 08h00 às 22h30;
II- sábados das 08h00 às 12h00.

CAPÍTULO IV
Estrutura Operacional – Equipamentos e Reservas

Art. 6º - São oferecidos computadores contendo a infraestrutura necessária
para utilização durante aulas práticas conforme cursos na FPM e também para
uso em cursos de extensão e pós-graduação.

Art. 7º - A reserva dos Laboratórios, por parte dos professores, deverá ser
realizada com no mínimo três dias de antecedência à realização da aula. No
caso de instalação de novos softwares, esta antecedência deverá ser de sete
dias.

Art. 8º - Cada disciplina terá um período máximo de antecedência para
marcação de aulas. Esta antecedência variável visa estabelecer um critério de
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prioridade ao acesso ao laboratório, devendo, portanto, os professores das
disciplinas priorizadas utilizarem tal recurso para garantir o uso do laboratório.

Art. 9º - Só será permitida nova reserva após 8 (oito) dias corridos contados a
partir da última reserva feita pelo professor. Tal medida visa estabelecer um
rodízio entre os professores que utilizam os laboratórios. A reserva é realizada
através de agendamento no setor de Tecnologia da Informação caso haja
disponibilidade dos mesmos.

Art. 10º - Será garantida aos professores uma tolerância máxima de 15
(quinze) minutos de atraso para início das aulas práticas previamente
agendadas. Depois de decorrido essa tolerância, o laboratório será
considerado disponível para o uso e o agendamento será considerado como
não utilizado.

CAPÍTULO V
Usos - Finalidades e Público Alvo

Art. 11º - A utilização dos laboratórios por alunos dos cursos da Faculdade
Cidade de Patos de Minas fora dos horários de aula limita-se às atividades
relacionadas a práticas e exercícios dos cursos aqui oferecidos, não sendo
permitida então a utilização para interesses particulares. Não será cobrada
nenhuma taxa pelo uso dos computadores a nenhum aluno de qualquer curso.
O acesso só será permitido para alunos previamente cadastrados em nossos
sistemas e matriculados na instituição.

Art. 12º - O uso por alunos em atividades não vinculadas às aulas regulares
(usos ocasionais) deve observar os horários de funcionamento bem como no
inicio das aulas. Os laboratórios deverão ser desocupados com 20 (vinte)
minutos de antecedência do inicio das aulas para organização e preparação
das atividades para os professores.

Art. 13º - O uso dos laboratórios por professores e pesquisadores fora dos
horários de aula estará autorizado mediante comunicação ao setor de
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Tecnologia da Informação contendo o programa efetivo de uso por intermédio
de formulário padrão ou e-mail.

Art. 14º - A utilização dos laboratórios, por funcionários da FPM, para fins
estritamente administrativos, estará autorizada mediante disponibilidade de
equipamentos e comunicação formal, por memorando impresso, ao setor de
Tecnologia da Informação.

Art. 15º - O serviço de acesso à Internet ficará autorizado e disponibilizado,
quando relacionado a atividades de caráter eminentemente educativas e que
tenham relação com os conteúdos programáticos dos cursos oferecidos na
instituição. Acessos a sites pornográficos, participação em Salas de Bate-papo
(Chat), o uso de mecanismos fraudulentos contra a estrutura (vírus, sniffers,
entre outros) serão criteriosamente banidos e podem desencadear processos
punitivos e/ou suspensivos junto às Coordenações de Cursos, Coordenação
Acadêmica e Direção Geral da Instituição.

Art. 16º - A utilização dos laboratórios de forma indevida e, aqui não
destacada, será tratada pela Coordenação Acadêmica.

Art. 17º - Os acessos a internet são auditados ficando a critério da instituição
verificar quais sites o aluno acessou, caso os links acessados caracterize
“utilização indevida”, o aluno poderá ser punido conforme Regimento da IES.

Art. 18º - Todo usuário é responsável pelo seu login e senha, bem como por
qualquer acesso, adulteração ou utilização de sua senha, portanto, login e
senha são de uso individual e intransferível. Sob suspeita de sua senha ter sido
descoberta por terceiros, providenciar comunicação imediata para substituição.
Nenhuma senha é trocada ou alterada por telefone, não existe suporte
telefônico externo.

Art. 19º - Cada usuário, ao término de suas atividades, deverá efetuar o log-off
(finalizar o sistema), no intuito de evitar que seu login e senha sejam utilizados
por pessoas não autorizadas.
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CAPÍTULO VI
Das Proibições

Art. 20º - É proibida a entrada nas salas laboratoriais portando qualquer tipo de
líquidos, alimentos, cigarros, balinhas e chicletes.

Art. 21º - É proibida a instalação de programas, a manipulação de qualquer
tipo de jogos para computadores, a participação em salas de Bate-papo (chats)
e o mau uso dos equipamentos implicarão em punições ou suspensões
conforme determinação do Regimento Interno da IES.

Art. 22º - É proibido ligar ou desligar os seguintes dispositivos: estabilizador de
tensão, no-break, servidores, impressoras e os aparelhos de ar condicionado,
senão por pessoas autorizadas.

Art. 23º - É proibido a todos os usuários copiar os softwares existentes nos
laboratórios, bem como seus discos de instalação, exceto aqueles que são de
Domínio Público, Shareware ou Demonstrativos.

Art. 24º - Qualquer utilização que não conste nos itens enumerados deste
documento será desautorizada.

Art. 25º - Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo
Regimento Interno da FPM.

Art. 26º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 27º - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação

7.9. Laboratórios Didáticos Especializados e Multidisciplinares da
Faculdade Cidade de Patos de Minas
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São laboratórios especificamente experimentais onde os alunos, orientados
pelos docentes realizam experimentos diversos com o intuito de aprimorar o
que foi ministrado em sala de aula.

É importante ressaltar que todos os laboratórios em funcionamento são regidos
pela resolução pertinente a eles e apresentam seu POP – Procedimento
Operacional Padrão no qual estão contidas todas as normatizações específicas
para o pleno funcionamento do mesmo e para maior segurança dos usuários e
alunado que usufruirão destes espaços acadêmicos.

Laboratórios de Práticas Farmacêuticas

São laboratórios de aprendizagem, desenvolvimento de aulas práticas e
práticas de estágio. As atividades são direcionadas e orientadas com
supervisão docentes com o intuito de aprimorar o que foi ministrado em sala de
aula. Os laboratórios são regidos por um manual geral de conduta em
laboratórios,

apresentam

roteiros

de

aula

práticas

e

procedimentos

operacionais no qual estão contidas as normatizações específicas dada a
atividades, para o pleno funcionamento do local e para maior segurança dos
estudantes e outras pessoas que usufruirão destes espaços acadêmicos.

1.

LABORATÓRIO

DE

HABILIDADES

E

COMPETÊNCIAS

FARMACÊUTICAS

É um laboratório destinado a apresentação e treinamento de habilidades e
competências farmacêuticas. Os produtos farmacêuticos utilizados dentro
deste ambiente são materiais, embalagens e produtos sem utilidade comercial.

A informação sobre medicamentos envolve várias características técnicas,
como é o caso das formas farmacêuticas, vias de administração e embalagens.
Os roteiros deste local são elaborados de modo a simular situações comuns
em farmácias comunitárias ou hospitalares
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Possui um espaço de Farmácia Simulada, um ambiente de simulação
realística, que utiliza técnicas de teatro para o Desenvolvimento de Habilidades
profissionais. Serve como espaço para simulação de realidade e preparo para
campo de trabalho. Os roteiros deste local são elaborados de modo a simular
situações comuns em farmácias comunitárias ou hospitalares e incluem tanto
questões sobre produtos farmacêuticos quanto referentes a sintomas que
requeiram aconselhamento sobre medicamentos de venda livre e medidas não
farmacológicas.

São práticas desenvolvidas neste local:

- Organização do espaço físico, com embalagens de apresentações
farmacêuticas, simulando uma drogaria.
- Organização as embalagens primárias por tipo de formas farmacêuticas.
- Organização bulas por medicamento simples e medicamento composto.

Laboratório De Assistência Farmacêutica
É um laboratório destinado a aplicação dos conhecimentos básicos da
assistência farmacêutica desde o campo da gestão até a base assistencial. Em
parceria com o curso de Odontologia desta mesma IES, o laboratório de
Assistência Farmacêutica oferece um serviço multidisciplinar e visa o controle e
uso racional de materiais e medicamentos fornecidos pela faculdade nos
procedimentos oferecidos nos procedimentos odontológicos pela instituição.
São praticas desenvolvidas neste local:

- Ações que permitam a provisão e previsão de estoques;
- Elaboração, validar e Implantar protocolos para controle de processo;
- Elaboração de fichas especificação dos insumos (materiais e medicamentos)
para assessorar na elaboração do edital de aquisição de medicamentos e
outros produtos para a saúde.

Além da interdisciplinaridade, trata-se de mais um campo de estágio em
Farmácia, atendendo também a atividade de extensão através dos „planos de
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ação que os estudantes de farmácia precisam desenvolver junto a comunidade,
neste caso, comunidade acadêmica.

É um laboratório base do serviço de atenção básica onde recebe, analisa e
discute as atividades de atenção primária.

Laboratório de Alimentos e Produtos Naturais
É um laboratório destinado a aplicação dos conhecimentos básicos para
manipulação e desenvolvimento de alimentos e produtos de origem vegetal,
atendendo a demanda de instruir para formação em Controle, produção e
fiscalização no ramo alimentício.

Laboratório de Farmacotécnica
É um laboratório destinado a aplicação dos conhecimentos básicos para
Controle de Qualidade e manipulação de medicamentos, incluindo cápsulas,
xaropes, pomadas, soluções e cosméticos como cremes, loções géis, xampus,
condicionadores capilares, sabonetes e protetores solares.

Neste local são abordadas as questões técnicas de produção fundamentais,
sem deixar de abordar sobre a orientação na utilização dos mesmos, buscando
contribuir para o correto seguimento do tratamento e a consequente obtenção
do resultado esperado.

Outros Espaços da IES

Laboratório de Análises Clínicas
O Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade Cidade de Patos de Minas
tem como objetivo promover discussões sobre a interdisciplinaridade nas
interpretações

de

resultados

laboratoriais

bem

como

intensificar

os

conhecimentos dos profissionais na execução e interpretação de métodos
analíticos em laboratórios clínicos, que garantam qualidade, segurança e ética
profissional.
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O mesmo está equipado com materiais necessários ao atendimento do curso,
sendo dividido em 05 (cinco) setores aqui descritos:

I.

Setor de Recepção e Triagem;

II.

Setor de Coleta;

III.

Setor de Bioquímica e Urinálise;

IV.

Setor de Hematologia e Citopatologia;

V.

Setor de Microbiologia e Imunologia.

Cozinha Quente
O Laboratório Cozinha Quente da Faculdade Cidade de Patos de Minas
compõe as edificações do curso de Gastronomia desta IES e possui área de
processamento com bancadas instaladas nos moldes de uma cozinha semiindustrial. É um laboratório destinado a aplicação dos conhecimentos
fundamentais para manipulação e desenvolvimento de produtos alimentícios.

Laboratório de Química
É um laboratório utilizado pelos docentes e alunos das disciplinas de Química,
Bioquímica e Biotecnologia, com espaço e materiais necessários para o
desenvolvimento das aulas práticas pertinentes a estas disciplinas, bem como
praticas de estágio supervisionado laboratorial.

Laboratório de Microscopia
Consiste de diversos equipamentos de microscopia além de lâminas suficientes
para o desenvolvimento de aulas práticas com a utilização de microscópio.
Possui bancadas devidamente distribuídas para uma boa divisão dos alunos
por equipamento disponibilizado e conta com recursos para o desenvolvimento
das

aulas

de

Citologia,

Histologia,

Microbiologia,

Parasitologia,

Farmacobotânica, Farmacotécnica e Controle de Qualidade.

Laboratório de Anatomia
Este laboratório é utilizado pelas disciplinas para análise prática de peças
anatômicas. Conta com um espaço suficiente para o armazenamento das
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estruturas anatômicas humanas e sintéticas as quais serão utilizadas pelos
alunos, além de uma metragem e mobiliário suficiente para fornecer o conforto
adequado durante as aulas práticas. O laboratório poderá, eventualmente, ser
utilizado por outras disciplinas que pretendem discutir clínicas, a utilização de
medicamentos e seu comportamento nos fluidos biológicos.

Laboratório de Tecnologia de Fluidos
O Laboratório Tecnologia de Fluidos da Faculdade Cidade de Patos de Minas
compõe as edificações do curso de Engenharia Civil desta IES e possui
bancadas instaladas para realização de práticas de hidráulica e mecânica de
fluidos. Na farmácia, portanto, este é um laboratório destinado a aplicação dos
conhecimentos básicos de reologia ("a ciência dos fluidos"). Recentemente, os
princípios fundamentais de reologia têm sido empregados no estudo de
produtos farmacêuticos como cosméticos, emulsões, supositórios, cremes,
comprimidos e transdérmicos. O Local também é utilizado para as práticas de
Homeopatia e Farmacotécnica Homeopática.

7.10. Sistema de Referência e Contrarreferência

Na organização curricular do curso, o estudante vivencia os diferentes tipos de
complexidade da atenção à saúde, adquirindo competências e habilidades que
o capacitam a atuar dentro da lógica da integralidade da atenção à saúde.

Assim, ao estar inserido nas Unidades de Atenção Básica de diversas regiões
de nosso município, o estudante desenvolve competências relacionadas ao
cuidado continuado, à responsabilização e à assistência integral, típicas da
Atenção Primária em Saúde. Neste momento, o graduando do curso
compreende a relevância da referência para as diversas áreas de atuação da
Farmácia para a resolubilidade das demandas. Dentro deste mesmo processo,
pode perceber que a contrarreferência é parte fundamental da assistência,
levando-o a entender a lógica da integralidade entre as Unidades de Saúde.
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Com a inserção dos estudantes na rede de atenção à saúde territorializada, o
curso de Farmácia da FPM preconiza a atenção integralizada, servindo de
referência para as Unidades de Saúde da Família da região e de
contrarreferência para estes mesmos locais.

Os sistemas de referência e contrarreferência estão implantados e possibilitam
que o estudante acompanhe a resolubilidade dos problemas dos pacientes.

7.11. Comitê de Ética em Pesquisa

Colegiado multi e transdisciplinar, com munus publico, de caráter consultivo,
deliberativo e educativo com a finalidade precípua de avaliar a eticidade dos
protocolos de pesquisas envolvendo seres humanos, material orgânico e dados
deles oriundos, objetivando defender os interesses dos sujeitos das pesquisas
em sua integridade e dignidade de acordo com as diretrizes legais e normativas
do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS) e outros
diplomas legais e normativos que vierem a ser promulgados.

O CEP- FPCM analisa e avalia a priori projetos de pesquisa elaborados e que
serão desenvolvidos no âmbito da Faculdade ou fora dela.

Por

se

tratar

de

um

Comitê

de

Ética

em

Pesquisa

registrado

(nº25000.090014/2016-11 de 13/06/2016) pela Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP)/Conselho Nacional de Saúde (CNS)/Ministério da Saúde
(MS), ele está devidamente qualificado para analisar a eticidade dos projetos
de pesquisa envolvendo seres humanos, desenvolvidos na FPM e, também,
em casos especiais, projetos de pesquisa oriundos outras instituições, desde
que haja aquiescência e indicação prévia da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP).

Dentre as principais atribuições do CEP- FPM, em consonância com a
Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12/12/2012, que
passou a vigorar em 13/06/2013, após sua publicação no Diário Oficial da
União, destacam-se:
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Avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, com
prioridade nos temas de relevância pública e de interesse estratégico da
agenda

de

prioridades

do

SUS,

com

base

nos

indicadores

epidemiológicos, emitindo parecer, devidamente justificado, sempre
orientando,

dentre

outros,

pelo

princípio

da

impessoalidade,

transparência, razoabilidade, evitando redundâncias que resultem em
morosidade na análise;” (Res. CNS nº 466, VIII.1);


Proteger os sujeitos das pesquisas na sua integridade e dignidade;



Qualificar a honestidade da pesquisa científica em seres humanos,
tecidos e dados deles oriundos e dignificar a atividade acadêmica do
pesquisador;



Integrar a sociedade de forma imediata e mediata, às atividades de
pesquisa desenvolvidas no âmbito da FPM;



Promover a reflexão em torno da ética nas atividades desenvolvidas na
ciência.

O CEP- FPM rege-se formalmente pelas Resoluções do Conselho Nacional de
Saúde (CNS) e pelas normas e diretrizes da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP), subordinando-se, dessa maneira, aos órgãos reguladores
do Ministério da Saúde (MS) responsáveis pelo controle social das pesquisas
envolvendo seres humanos.

À luz da legislação em vigor, os projetos de pesquisas, em todas as áreas do
conhecimento humano, que tenham relação direta ou indireta com a pessoa
humana, necessitam serem analisados e avaliados a priori pelo CEP - FPM e,
através da secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da FPM, serem
cadastrados no Sistema CEP/CONEP – Plataforma Brasil, a fim de
responderem às exigências previstas na Resolução do Conselho Nacional de
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Saúde nº 466 de 12 de dezembro de 2012 e a Norma Operacional de
Organização e Funcionamento do Sistema CEP-CONEP aprovada pelo
Conselho Nacional de Saúde em 12 de setembro de 2013.

O CEP-FPM conta com uma sala ampla, arejada e com ótima iluminação para
a realização dos trabalhos pertinentes ao setor. O setor conta com
microcomputador conectado à internet, mesa para reunião e armários para o
devido arquivamento em segurança de todos os processos gerados pelo setor.
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ANEXO 1
CORPO DOCENTE
Farmácia

Professor

Titulação

Regime de
Trabalho

ADRIELLE LAURINDA SILVA

ESPECIALISTA

PARCIAL

ALETHEIA MORAES ROCHA

DOUTORA

PARCIAL

ANA CAROLINE FERNANDES MARAFON

MESTRE

HORISTA

ALEX RODRIGO BORGES

MESTRE

HORISTA

ALEX GARCIA DA CUNHA

DOUTOR

PARCIAL

ALINE MARIA DOS SANTOS CAIXETA

MESTRE

PARCIAL

ARIANA APARECIDA POLO FONSECA

MESTRE

PARCIAL

BERNARDO AUGUSTO F. DORNELAS

ESPECIALISTA

PARCIAL

DANIELA CRISTINA SILVA BORGES

MESTRE

INTEGRAL

ELIZANE A. GUIMARÃES BICALHO

MESTRE

INTEGRAL

EVA MENDES MONTEIRO

MESTRE

INTEGRAL

FERNANDO FACHINELLI RODIRGUES

MESTRE

PARCIAL

FERNANDO LEONARDO DINIZ SOUZA

DOUTOR

INTEGRAL

FREDSTON GONÇALVES COIMBRA

MESTRE

INTEGRAL

GERALDO DA SILVA XAVIER NETO

ESPECIALISTA

HORISTA

GILMAR ANTONIASSI JUNIOR

MESTRE

INTEGRAL

HUGO CHRISTIANO SOARES MELO

DOUTOR

INTEGRAL

ESPECIALISTA

PARCIAL

LILIAN DE ABREU FERREIRA

MESTRE

PARCIAL

MARDEN ESTEVÃO MATTOS JUNIOR

MESTRE

PARCIAL

MARGARETH COSTA E PEIXOTO

MESTRE

INTEGRAL

MARLENE APARECIDA DELDUCCA

MESTRE

HORISTA

ESPECIALISTA

PARCIAL

NATHALYA ISABEL DE MELO

MESTRE

PARCIAL

NAYARA FRANCIELE LIMA

MESTRE

INTEGRAL

YARA MARTINS ROCHA

TATIANA ALVES SILVA
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OSMAR BRAGA DA TRINDADE

MESTRE

HORISTA

PAULO VINÍCIUS ROCHA PEREIRA

MESTRE

INTEGRAL

RAPHAEL CEZAR C. MARTINS

MESTRE

INTEGRAL

RENATA FERREIRA DOS SANTOS

MESTRE

PARCIAL

ROBERTO WAGNER LOPES GOES

MESTRE

INTEGRAL

ROGÉRIO RODRIGUES DE SOUZA

MESTRE

PARCIAL

ROSANA MENDES MACIEL

MESTRE

INTEGRAL

SANDRA REGINA A. CARDOSO

DOUTORA

INTEGRAL

SAULO GONÇALVES PEREIRA

MESTRE

PARCIAL

TACIANO DOS REIS CARDOSO

MESTRE

INTEGRAL

TÚLIO GUIMARÃES

MESTRE

HORISTA
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ANEXO 2
MATRIZ CURRICULAR

1º PERIODO

Disciplina

Teoria Pratica Total

Anatomia I

40

40

80

Citologia, Histologia e Embriologia

40

40

80

Informática

20

20

40

Língua e Comunicação

40

00

40

Prática Farmacêutica

20

20

40

Química Geral e Inorgânica

40

40

80

Metodologia Científica

20

20

40

Subtotal

220

180

400

2º PERIODO

Disciplina

Teoria Pratica Total

Anatomia II

40

40

80

Biofísica

20

20

40

Fisiologia I

60

20

80

Genética

40

00

40

Matemática Instrumental

40

00

40

Saúde Pública

20

20

40

Parasitologia

40

40

80

Subtotal

260

140

400
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3º PERÍODO

Disciplina

Teoria Pratica Total

Ética e Legislação Farmacêutica

40

40

80

Farmacoepidemiologia

20

20

40

Físico- Química

40

40

80

Fisiologia II

40

40

80

História da Farmacologia

20

20

40

Microbiologia

40

40

80

Saúde Coletiva

40

00

40

Prática Profissional I

40

40

80

Subtotal

280

240

520

4° PERÍODO

Disciplina

Teoria Pratica Total

Optativa I

20

20

40

Farmacologia I

40

40

80

Farmacobotânica

40

00

40

Química Farmacêutica I

40

00

40

Química Orgânica I

40

00

40

Química Analítica I

40

00

40

Bioquímica Geral e Metabólica

40

40

80

Farmacotécnica

40

00

40

Prática Profissional II

40

40

80

Saúde e Sociedade

40

00

40

Subtotal

380

140

520
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5º PERÍODO

Disciplina

Teoria Pratica Total

Psicologia e Promoção da Saúde

40

00

40

Estágio Supervisionado I

00

220

220

Química Farmacêutica II

40

00

40

Farmacologia II

40

40

80

Farmacognosia I

40

00

40

Química Analítica II

40

00

40

Química Orgânica II

80

00

80

Tecnologia Farmacêutica I

40

40

80

Subtotal

320

300

620

6º PERÍODO

Disciplina

Teoria Pratica Total

Tecnologia Farmacêutica II

80

00

80

Estágio Supervisionado II

00

220

220

Farmácia Hospitalar

40

00

40

Controle de Qualidade I

20

20

40

Farmacognosia II

40

00

40

Imunologia

40

40

80

Laboratório Clínico I

40

40

80

Toxicologia

80

00

80

Subtotal

340

320

660
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7º PERÍODO

Disciplina

Teoria Pratica Total

Controle de Qualidade II

40

40

80

Patologia

40

40

80

Laboratório Clínico II

40

40

80

Semiologia I

20

20

40

Estágio Supervisionado III

00

220

220

Bromatologia

20

20

40

Farmacoterapia

40

40

80

Subtotal

200

420

620

8º PERÍODO

Disciplina

Teoria Pratica Total

Estágio Supervisionado IV

00

220

220

Farmácia Homeopática

80

00

80

Farmácia Clínica I

80

00

80

Tecnologia de Alimentos

40

00

40

Optativa II

40

00

40

Iniciação Científica

40

40

80

Bioestatística

20

20

40

Semiologia II

40

00

40

Subtotal

340

280

620
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9º PERÍODO

Disciplina

Teoria Pratica Total

Trabalho de Conclusão de Curso

40

40

80

Farmácia Clínica II

40

40

80

Administração

40

00

40

Atuação Profissional I

00

240

240

Deontologia I

40

00

40

Subtotal

160

320

480

(TCC)

10º PERÍODO

Disciplina

Teoria Pratica Total

Atuação Profissional II

00

240

240

Seminário de TCC

40

00

40

Deontologia II

40

00

40

Optativa III

40

00

40

Subtotal

120

240

360

Total da Matriz

Atividades Complementares

Carga Horária Total

2.620

2580

5200

200

5.400

Matriz curricular em consonância com o parágrafo único do artigo primeiro da
Resolução CNE/CES nº 4 de 6 de abril de 2009 da seguinte forma:
Carga horária prática dos Estágios supervisionados – 1520 horas
Atividades Complementares – 200 h/a
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Disciplinas Optativas
Disciplinas

Carga Horária

Assistência Farmacêutica

40

Didática

40

Estética e Cosmetologia

40

Inglês Instrumental

40

LIBRAS

40

Nutrição Aplicada a Farmácia

40

Primeiros Socorros

40

Saúde Ambiental

40

História e Cultura Afro-brasileira e

40

Indígena
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ANEXO 3
EMENTÁRIO E REFERENCIAL TEÓRICO

1º PERÍODO

ANATOMIA I
Introdução ao estudo da anatomia; osteologia; artrologia; miologia; sistema
nervoso; neuroanatomia específica; aparelho circulatório; angiologia específica;
sistema linfático, sistema respiratório; sistema digestório; aparelho uro-genital.
Bibliografia Básica

PUTZ, R.; PABST, R.(edit). Sobotta: atlas de anatomia humana. 22.ed Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 2v
ROHEN, J. W.; LUTJEN-DRECOLL, E. Anatomia Humana. 5.ed. São Paulo:
Manole, 2002.
FAIZ, O.; BLACKBURN, S., MOFFAT, D. Anatomia Básica: Guia Ilustrado de
Conceitos Fundamentais. São Paulo: Manole.
Bibliografia Complementar

FREITAS, V. de.

Anatomia: Conceitos e Fundamentos. Porto Alegre:

Artmed.
MARTINI, F. H.; TIMMONS, M. J.; TALLITSCH, R. B.

Anatomia Humana.

Porto Alegre: ArtMed.
SANTOS, N. C. M. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: Érica.
KOPF, M., P. Wolf- Heidegger: Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000.
NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. 3.ed. São Paulo: Makron Books,
1994.

CITOLOGIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA

Estrutura geral e funcionamento das células de animais pluricelulares ao nível
ultra-estrutural e

molecular.

Características morfológicas

e fisiológicas

relacionadas à função dos tecidos humanos. Métodos e técnicas de estudo
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utilizados para observação histológica. Tecidos básicos encontrados no
organismo humano, sua organização e formação de diversos órgãos e
sistemas. Origem embriológica dos diversos tecidos em especial sistema
nervoso, circulatório e endócrino.

Bibliografia Básica
De ROBERTIS, E. M.; HIB, J. De Robertis: Biologia Celular e Molecular, 16ª
edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
DI FIORI, M. S. H. Atlas de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2001.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J.

Histologia básica. Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan, 2004.

Bibliografia Complementar
SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de Genética, 6ª edição. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan.
LANGMAN, J. Embriologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.
ROSS, M. H.; PAWLINA, W. Histologia Texto e Atlas:- Em Correlação com
Biologia Celular e Molecular, 6ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
GARCIA, S. M. L.; FERNÁNDEZ, C. G. – organizadores. Embrologia, 3ª
edição. Porto Alegre: Artmed.
LODISH, H. et al. Biologia Celular e Molecular. Porto Alegre: Artmed.
GLEREAN, Á.; SIMÕES, M. de J. Fundamentos de Histologia. Rio de
Janeiro: Santos.

INFORMÁTICA
Uso de computadores em redes de computadores, compartilhamentos de
arquivos, Windows, word, formatação, excel, , power point, tecnologia HTML.
Elaboração de documentos, formatação, fórmulas, gráficos, tabulação e
interpretação de dados. Organização e pesquisa. Segurança em Pesquisa.
Softwares específicos.
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Bibliografia Básica
MARÇULA, M.; BENINI FILHO, P. A. Informática: Conceitos e Aplicações.
São Paulo: Érica.
NORTON, P. Introdução a Informática. São Paulo: Makron Books, 2004.
VELOSO, F. de C. Informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro: Campos,
1999.

Bibliografia Complementar
PRESSMAN, R. S.; LOWE, D. B. Engenharia Web. Rio de Janeiro: LTC.
STANEK, W. R.

Windows Server 2012: Guia de Bolso. Porto Alegre:

Bookman.
BREITMAN, K. K. Web Semântica: A Internet do Futuro. Rio de Janeiro:
LTC.
ENGLANDER, I. A Arquitetura de Hardware Computacional, Software de
Sistema e Comunicação em Rede, 4ª edição.

Rio de Janeiro: LTC.

PERKOVIC, L. Introdução à Computação Usando Python - Um Foco no
Desenvolvimento de Aplicações. Rio de Janeiro: LTC.

LÍNGUA E COMUNICAÇÃO

Linguagem, língua e fala. Leitura e a escrita, análise crítica de textos, revistas,
livros e jornais. Produção e reestruturação dos textos narrativos, descritivos e
dissertativos, numa linha de coesão e coerência. Técnicas da redação e a
revisão gramatical.

Bibliografia Básica
CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48.ed. São
Paulo: Cia Editora Nacional, 2010.
FÁVERO, L. L. Coesão e coerência textual. 11.ed. São Paulo: Ática, 2009.
MEDEIROS, J.B. Português instrumental. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Bibliografia Complementar
INFANTE, U. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. 6. ed.
São Paulo: Scipione, 2008.
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MASIP, V. Fundamentos Lógicos da Interpretação de Textos e da
Argumentação. Rio de Janeiro: Forense.
AIUB, T. Português: Práticas de Leitura e Escrita - Série Tekne. Porto Alegre:
Penso.
ASSUMPÇÃO, M. E. O.; BOCCHINI, M. O. Para Escrever Bem. São Paulo:
Manole.
MARTINS, D. S. Português Instrumental. Porto Alegre, Sagra Luzzato, 2000.

PRÁTICA FARMACÊUTICA

Origem e história da profissão farmacêutica. Introdução à profissão
farmacêutica. A farmácia no contexto brasileiro de saúde. Medicamento como
símbolo e contextualização histórica. O medicamento e conceituação dos
fármacos. Assistência Farmacêutica. Função social do medicamento e alguns
dos seus determinantes. As diretrizes curriculares e o perfil do profissional.
Campos de atuação. Novas perspectivas profissionais. Entidades de classes.

Bibliografia Básica
ANSEL, H.G.; POPOVICH, N.G.; ALLEN, L. V. Farmacotécnica: Formas
Farmacêuticas e Sistemas de Liberação de Fármacos. São Paulo: Premier,
2000.
GENNARO, A. R. Remington: a ciência e a prática farmacêutica. 20 ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004
LARINI, L. Fármacos e medicamentos. Porto Alegre: Artmed.

Bibliografia Complementar
STORPIRTIS, S. et. al. Ciências farmacêuticas: Farmácia Clínica e Atenção
Farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
ANSEL, H.C; STOKLOSA, M. Cálculos Farmacêuticos. 12 Ed. Porto Alegre:
Ed Artmed, 2008.
CORRER, C. J.; OTUKI, M. F. A Prática Farmacêutica na Farmácia
comunitária. Porto Alegre: Artmed.
THOMPSON, J. E.; DAVIDOW, L. W. A Prática Farmacêutica na
Manipulação de Medicamentos. Porto Alegre: Artmed.
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RASCATI, K. L. Introdução a Farmacoeconomia. Porto Alegre: Artmed, 2010

QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA

Noções preliminares da química e seus conceitos fundamentais. Teoria
atômico-molecular, atomística e periodicidade química. Elementos químicos e
suas relações com a área farmacêutica. Ligações químicas. Funções
inorgânicas. Reações químicas. Balanceamento das reações químicas e óxidoredução.

Bibliografia Básica
ATKINS, P. W. Química Inorgânica. Edit. Artmed, Porto Alegre, 2003.
MAHAN, B. M. Química: um curso universitário. São Paulo: Edgard Blucher,
1995.
ROSENBERG, J. L.; EPSTEIN, L. M.; KRIEGER, P. J. Química Geral Coleção Schaum. Porto Alegre: Bookman .

Bibliografia Complementar
CHANG, R. Quimica Geral: Conceitos Essenciais. 4.ed. São Paulo: McGrawHill, 2007.
SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B. Química orgânica. 9.ed. Rio de
janeiro: LTC, 2009. 2v.
HOUSECROFT, C. E.; SHARPE, A. G. Química Inorgânica. 4ª edição. Rio de
Janeiro: LTC 2v.
RAYNER-CANHAM, G.; OVERTON, T. Química Inorgânica Descritiva, 5ª
edição. Rio de Janeiro: LTC.
SHRIVER, D. F.; ATKINS, P. W. Química inorgânica. 4.ed. Porto Alegre:
Bookman, 2003.

METODOLOGIA CIENTÍFICA

Características do conhecimento científico. Análise das etapas básicas do
método científico. Normas de elaboração dos trabalhos acadêmicos.
Instrumentos utilizados na pesquisa científica. Iniciação à avaliação da
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qualidade da informação na área da saúde e às atividades de iniciação
científica.

Bibliografia Básica
LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. São Paulo: Atlas,
2004.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez,
2002.
ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2007.

Bibliografia Complementar
ECO, U. Como se faz uma tese. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1999.
VIERA, S.; HOSSNE, W. S. Metodologia científica para a área de saúde.
9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
MATTAR NETO, J. A. Metodologia Científica na Era da Informática - 3ª
Edição. São Paulo: Saraiva.
FERNANDEZ, B. P. M. Métodos e técnicas de pesquisa. São Paulo: Saraiva.
MARTINS, G. de A.; LINTZ, Al. Guia para elaboração de monografias e
trabalhos de conclusão de curso, 2ª edição. São Paulo: Grupo GEN.

2º PERIODO

ANATOMIA II
Conceitos de morfofuncionalidade. Aspectos específicos da anatomia dos
sistemas respiratório, digestório, reprodutor e nervoso, com ênfase nos
principais meios de aplicação e absorção de fármacos. Fundamento para
melhor aplicabilidade e eficiência do trabalho do Farmacêutico.
Bibliografia Básica

PUTZ, R.; PABST, R.(edit). Sobotta: atlas de anatomia humana. 22.ed Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 2v.
ROHEN, J. W.; LUTJEN-DRECOLL, E. Anatomia Humana. 5.ed. São Paulo:
Manole, 2002.
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FAIZ, O.; BLACKBURN, S., MOFFAT, D. Anatomia Básica: Guia Ilustrado de
Conceitos Fundamentais. São Paulo: Manole.
Bibliografia Complementar
FREITAS, V. de.

Anatomia: Conceitos e Fundamentos. Porto Alegre:

Artmed.
MARTINI, F. H.; TIMMONS, M. J.; TALLITSCH, R. B. Anatomia Humana.
Porto Alegre: ArtMed.
SANTOS, N. C. M. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: Érica.
KOPF, M., P. Wolf- Heidegger: Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000.
NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. 3.ed. São Paulo: Makron Books,
1994.

BIOFÍSICA

Conceitos fundamentais. Aspectos morfofuncionais das membranas biológicas.
Potenciais de repouso e de ação. Funcionamento e aplicação dos recursos
terapêuticos. Troca de calor corporal conceituando a termogênese mecânica e
química e a termólise biológica. Controles da temperatura corporal e da troca
de calor corpo ambiente. Respostas fisiológicas à temperatura ambiente.
Termoterapia. Fenômeno ondulatório, som e biofísica de sistemas. Conceitos
básicos dos diagnósticos por imagem. Efeitos das radiações luminosas nos
tecidos humanos.

Bibliografia Básica
GARCIA, E. A. C. Biofísica. São Paulo: Savier. 2002.
HALL, S. Biomecânica Básica. 5.ed. Barueri: Manole, 2009.
HENEINE, I. F. Biofísica Básica. São Paulo: Atheneu, 2003.

Bibliografia Complementar
TIPLER, P. A. Física para Cientistas e Engenheiros. 6.ed. Rio de Janeiro:
LTC. 2009. 3v.
KELLER F. et. al. Física. V. 1. São Paulo: Pearson Education, 2004.
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BAUER, W.; WESTFALL, G. D.; DIAS, H. Física para Universitários:
Mecânica. Porto Alegre: AMGH.
MOURÃO JÚNIOR, C. A.; ABRAMOV, D. M. Biofísica essencial. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
ÇENGEL, Y. A.; BOLES, Michael A. Termodinâmica. Porto Alegre: Bookman.

FISIOLOGIA I

Princípios gerais de homeostasia e processos básicos de funcionamento
orgânico. Fisiologia nas membranas celulares e do neurônio. Noções gerais
dos Sistemas Cardiovasculares e Respiratório. Princípios básicos da fisiologia
endócrina. Glândulas endócrinas e hormônios: funções e mecanismo de
controle. Endocrinopatias.
funções

integrativas.

Princípios básicos do sistema nervoso e suas

Sistemas

sensoriais,

funções

intelectuais

e

comportamentais.

Bibliografia Básica
AIRES, M. de M. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.
MOURÃO Jr., C. A.; ABRAMOV, D. M. Fisiologia Essencial. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan.
GUYTON, A. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.

Bibliografia Complementar
BARRETT, K. E; BARMAN, S. M.; BOITANO, S; BROOKS, H. L. Fisiologia
Médica de Ganong. Porto Alegre: AMGH.
SANTOS, N. C. M. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: Érica.
SILVERTHORN, D. U. Fisiologia Humana, 5ª edição. Porto Alegre: Artmed.
CURI, R.; ARAÚJO FILHO, J. P. de. Fisiologia Básica. Rio de janeiro:
Guanabara Koogan.
LANDOWNE, D. Fisiologia celular. Porto Alegre: Artmed.
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GENÉTICA
Características estruturais e funcionais das células e dos seres humanos de
forma geral. Relações entre os genes. Características transmitidas de geração
em geração. Efeitos de fatores ambientais na expressão desses genes e na
ocorrência de mutações. Utilização desses conhecimentos no diagnóstico,
tratamento e prevenção de doenças. Alterações ocorridas ao longo da
evolução da espécie humana: anatomofisiologicamente, socioculturalmente e
princípios éticos interrelacionados.

Bibliografia Básica
DE ROBERTIS. Bases da Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2001.
SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de Genética, 6ª edição. Rio
de janeiro: Guanabara Koogan.
SCHOR, N.; BOIM, M. A.; SANTOS, O. F. P. Bases moleculares da biologia,
da genética e da farmacologia. São Paulo: Atheneu, 2003.

Bibliografia Complementar
PIMENTEL, M. M. G.; GALLO, C. V. de M.; SANTOS-REBOUÇAS, C. B.
Genética Essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
BORGES-OSÓRIO, M. R. Genética Humana.

2.ed. Porto Alegre: Artmed,

2001.
BROWN, T. A. Genética: Um Enfoque Molecular, 3ª edição. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan.
LANGMAN, J. Embriologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
ALBANO, L. M. J. Genética Clínica e Molecular das Doenças Neurológicas
com Mutações Dinâmicas. São Paulo: Manole, 2000.

MATEMÁTICA INSTRUMENTAL
A disciplina revisa as principais manifestações matemáticas: conjuntos
numéricos; notação científica; arredondamento e truncamento; unidades de
medida; razão e proporção; regra de três; porcentagem. Funções elementares,
limites. Derivação: Interpretação geométrica e física, propriedades, taxa
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relacionada. Máximos e mínimos. Integração: anti-derivada, integral definida,
área. Enfatizando sua importância para o Farmacêutico.

Bibliografia Básica
MILIES, C. P.; COELHO, S. P. Números : uma introdução á matemática.
3.ed. São Paulo: EDUSP, 2006.
DESTRUITI, A. B. C. B. Cálculo e Conceito em Farmacologia. 9.ed. São
Paulo: SENAC, 2005.
ANSEL, H.C; STOKLOSA, M. Cálculos Farmacêuticos. 12 Ed. Porto Alegre:
Ed Artmed, 2008.

Bibliografia Complementar
SIQUEIRA, J. de O. Fundamentos para cálculos. São Paulo: Saraiva.
MURRAY R. S. Manual de Fórmulas e Tabelas Matemáticas. Porto Alegre:
Artmed, 2004.
EGLER, L; PROPES, D.; BROWN, A. Matemática para Profissionais da
Saúde - Série Tekne. Porto Alegre, AMGH.
ANSEL, H.G.; POPOVICH, N.G.; ALLEN, L. V. Farmacotécnica: Formas
Farmacêuticas e Sistemas de Liberação de Fármacos. São Paulo: Premier,
2000.
GOLDSTEIN, L. J.; LAY, D. C.; SCHNEIDER, D. I.; ASMAR, N. H. Matemática
Aplicada. Porto Alegre: Bookman.

SAÚDE PÚBLICA

Principais fundamentos de saúde pública no Brasil. Cuidados e os
procedimentos básicos utilizados na abordagem das pessoas. Conhecimentos
necessários para a formação do profissional com ênfase a importância da
equipe multidisciplinar do processo saúde-doença e o papel do Farmacêutico
neste contexto. Resolução adequada dos problemas de saúde individuais e
coletivos considerando os pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico e
a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de
vida, saúde, trabalho e adoecimento assim como das ações de saúde coletiva.
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Bibliografia Básica
LOMBARDI, D. M.; SCHERMERHORN Jr., J. R.; KRAMER, B. E. Gestão da
Assistência à Saúde. Rio de Janeiro: LTC.
FORTES, P. A. de C. Bioética e Saúde Pública. São Paulo: Loyola, 2003.
COHN, A. & ELIAS, P.E. Saúde no Brasil: políticas e organização de
serviços. São Paulo: Cortez, 2003.

Bibliografia Complementar
BERTOLLI, F. C. História da Saúde Pública no Brasil. São Paulo: Ática, 2002
ALMEIDA-MURADIAN, L. B. de. Ciências Farmacêuticas - Vigilância
Sanitária, 2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
LEITE,S. N. ; CORDEIRO,B. C. O Farmacêutico na Atenção a Saúde. 2.ed.
Itajaí: UNIVALI, 2008
TOY, E. C.; BRISCOE, D.; BRITTON, B. Casos Clínicos em Medicina de
Família e Comunidade. Porto Alegre: AMGH.
BRAGA, C.; GALLEGUILLOS, T. G. B. Saúde do Adulto e do Idoso. São
Paulo: Érica.

PARASITOLOGIA

Introdução a Parasitologia. Relações Parasito-hospedeiro e fatores capazes de
altera-las. Ações dos parasitas sobre os hospedeiros. Defesas do hospedeiro
frente a agressão parasitária.
Mecanismos básicos de transmissão das infecções parasitárias. Estudo dos
Protozoários e Helmintos de interesse médico: morfologia; biologia; evolução;
diagnóstico; profilaxia e ecossistemas.

Bibliografia Básica
NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 11ª ed. Atheneu. São Paulo: 2005.
CIMERMAN, B. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. 2.ed.São
Paulo: Atheneu, 2005.
REY, L. Parasitologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
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Bibliografia Complementar
FERREIRA, M. U. Parasitologia Contemporânea. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan.
EVINSON, W. Microbiologia Médica e Imunologia. Porto AlegreL: AMGH.
COSTA, Y. de S. Microbiologia e parasitologia. Porto Alegre: Imprensa Livre,
1998.
MORAES, R. G. de; LEITE, I. C.; GOULART, E. G.; BRASIL, R. Parasitologia
e Micologia Humana, 5ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
MADIGAN, M. T.; MARTINKO, J. M. ; DUNPLAP, P. V. ; CLARK, D. P.
Microbiologia de Brock, 12ª edição. Porto Alegre: Artmed.

3º PERÍODO

ÉTICA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA

Noções preliminares de Moral, Ética, Conduta e Valores. Valores Humanos.
Comunicação. Tomada de Decisões. Diversidade cultural. Direitos Humanos.
A noção de modernidade X tradição. Estudo da relação entre indivíduo,
sociedade (instituições sociais) e Estado. Compreensão da organização social
do labor cognitivo. Reflexão sobre a ciência como atividade social.Normas
legais e éticas que regem a conduta profissional. Código de ética da profissão
farmacêutica. Bioética. Conhecimento da legislação normativa vigente em
relação ao exercício profissional. Principais paradigmas e problemas da ética
profissional. Noções de Direito. Exigências legais ao exercício profissional.
Pesquisa e interpretação de publicações recentes de legislações referentes à
área do profissional. Compromisso social do farmacêutico frente à realidade
nacional e à política de saúde.

Bibliografia Básica
ACURCIO, F. Medicamentos - Politicas, Assistência Farmacêutica. Editora
COOPMED, 2012.
NOVAES, M.R.G.; LOLAS, F.; SEPULVEDA, A.Q. (Organizadores). Ética e
farmácia: uma abordagem latinoamericana em saúde. Brasília: Thesaurus,
2009.
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BARSANO, P. R.; SOARES, S. P. da S. Ética profissional. São Paulo: Érica.

Bibliografia Complementar
MARTINS-COSTA, J.; MÖLLER, L. L. Bioética e Responsabilidade. Rio de
Janeiro: Forense.
JONSEN, A. R.; SIEGLER, M.; WINSLADE, W. J. Ética Clínica: Abordagem
Prática para Decisões Éticas na Medicina Clínica. Porto Alegre: AMGH.
MOSER, A. Biotecnologia e Bioética. Edit. Vozes, Petrópolis.1998
JONSEN, A. R.; SIEGLER, M.; WINSLADE, W. J. Ética Clínica: Abordagem
Prática para Decisões Éticas na Medicina Clínica. Porto Alegre: AMGH
SANTOS, M. R. da C. Profissão Farmacêutica no Brasil: Historia e
Ideologia. Ribeirão Preto: Holos, 1999.

FARMACOEPIDEMIOLOGIA

Noções

básicas

de

Epidemiologia:

principais

indicadores

de

Saúde.

Condicionantes e determinantes da Saúde: alimentação, água, esgoto, lixo,
habitação,

vigilância

sanitária.

Farmacoepidemiologia

e

o

uso

de

medicamentos. Farmacovigilância e utilização de medicamentos. Metodologia
epidemiológica básica em farmacovigilância. Sistemas de farmacovigilância.
Metodologias dos estudos de utilização de medicamentos (EUM). Indicadores
dos EUM. Informações em saúde e sobre medicamentos. Centros de
informação sobre medicamentos.

Bibliografia Básica
JEKEL, J.F. et al. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva.
Porto Alegre: Artmed, 1999.
MASTROIANNI, P.; VARALLO, F. R. Farmacovigilância para Promoção do
Uso Correto de Medicamentos. Porto Alegre: Artmed, 2013.
RASCATI, K. L. Introdução a Farmacoeconomia. Porto Alegre: Artmed, 2010
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Bibliografia Complementar
STORPIRTIS, S. et al. Ciências Farmacêuticas: farmácia clínica e atenção
farmacêutica. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2008.
ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia e Saúde. 7.ed. São Paulo, Medici, 2013.
ALMEIDA FILHO, N. de; BARRETO, M. L. Epidemiologia & Saúde Fundamentos, Métodos e Aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
BEAGLEHOLE, R ett all. Epidemiologia Básica. São Paulo, Santos, 2003.
ROZENFELD, S. (Org.) Fundamentos de Vigilância Sanitária. Editora
FIOCRUZ, 2000.

FÍSICO-QUÍMICA

Leis empíricas dos gases. Teoria cinética dos gases. Termodinâmica. Equilíbrio
físico. Equilíbrio químico. Propriedades de soluções. Propriedades coligativas.
Cinética de reações químicas. Catálise enzimática. Eletroquímica. Cinética
Química. Colóides. Reologia de fluidos.

Bibliografia Básica
NETZ, P. A. Fundamentos de Físico Química. Edit. Artmed, Porto Alegre,
2002.
ATKINS, P. W. Físico-Química, Fundamentos. Edit. LTC, São Paulo, 2003.
RUSSELL, JOHN B. Química. 2.ed. Makron Books do Brasil Ltda, S. P. Vol. I e
II, 1994.

Bibliografia Complementar
CASTELLAM, G. Fundamentos de Físico Química. Edit. LTC, São Paulo,
1992.
BRADY, J. E.; SENESE, F. A.; JESPERSEN, N. D. Química: A Matéria e
Suas Transformações. 5ª edição. Rio de Janeiro: LTC 2v.
LEVINE, I. N. Físico-Química.

6ª edição.

Rio de Janeiro: LTC 2v.

CHANG, R. Físico-Química Para as Ciências Químicas e Biológicas. Vol. 2
1

3ª

Ed.,

São

Paulo:

McGraw-Hill,

2009.

ROSENBERG, J. L.; EPSTEIN, L. M.; KRIEGER, P. J. Química Geral Coleção Schaum. Porto Alegre: Bookman.
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FISIOLOGIA II

Estudo do funcionamento dos diferentes sistemas componentes do corpo
humano , com ênfase nos principais meios de aplicação e absorção de
fármacos, como fundamento para uma melhor aplicabilidade e eficiência do
trabalho do Farmacêutico.

Bibliografia Básica
AIRES, M. de M. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.
MOURÃO Jr., C. A.; ABRAMOV, D. M. Fisiologia Essencial. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan.
GUYTON, A. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.

Bibliografia Complementar
BARRETT, K. E; BARMAN, S. M.; BOITANO, S.; BROOKS, H. L. Fisiologia
Médica de Ganong. Porto Alegre: AMGH.
SANTOS, N. C. M. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: Érica.
SILVERTHORN, D. U. Fisiologia Humana, 5ª edição. Porto Alegre: Artmed.
CURI, R.; ARAÚJO FILHO, J. P. de. Fisiologia Básica. Rio de janeiro:
Guanabara Koogan.
LANDOWNE, D. Fisiologia celular. Porto Alegre: Artmed.

HISTÓRIA DA FARMACOLOGIA

História e importância da Farmacologia para a ciência e a sociedade. Processo
de desenvolvimento de fármacos. Conceitos gerais. Introdução ao estudo da
Farmacologia.

Estudo

dos

e

eliminação

biotransformação

processos
de

de

fármacos.

absorção,

distribuição,

Biodisponibilidade

e

bioequivalência.Princípios básicos da toxicologia.

Bibliografia Básica
KATZUNG, B. G. Farmacologia – Básica e Clínica. Edit. Guanabara Koogan,
Rio de Janeiro, 2003.
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LULLMAN, H. et al. Farmacologia: texto e atlas. 5.ed. Porto Alegre: Artmed,
2008.
RANG, H. P. et al. Rang & Dale farmacologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2008.

Bibliografia Complementar
FINKEL, R.; et al Farmacologia Ilustrada. Edit. Artmed, Porto Alegre, 2000.
CRAIG, C. R. Farmacologia Moderna. Edit. Guanabara Koogan, Rio de
Janeiro, 2003.
GRAHAME-SMITH, D.G., ARONSON, J. K. Tratado de Farmacologia Clínica
e

Farmacoterapia

3ª

ed.

Guanabara

Koogan,

2004.

SCHELLACK, G. Farmacologia: uma Abordagem Didática. Artmed, 2005.
SILVA, P. Farmacologia, 8ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

MICROBIOLOGIA

Taxonomia, morfologia, citologia, fisiologia, fatores de virulência, estudo da
microbiota, genética e recombinação das bactérias. Mecanismos de ação e
resistência aos antimicrobianos. Isolamento, identificação, classificação,
prevenção e controle das doenças causadas por bactérias patogênicas ao
homem. Infecções hospitalares

Bibliografia Básica
TRABULSI. Microbiologia. 5.ed. São Paulo: Atheneu, 2008.
MURRAY, P. R. Microbiologia clinica. 2.ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002.
PASQUALOTTO, A. C. ; SCHWARZBOLD, A. Doenças Infecciosas. Porto
Alegre: Artmed.

Bibliografia Complementar
BURTON, G. R. W. Microbiologia para as ciências da Saúde. Rio de Janeiro.
Guanabara Koogan, 1992.
SCHAECHTER, M. et all. Microbiologia: mecanismos das doenças
infecciosas. 3.ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 1999.
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TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R. ; CASE, C. L. Microbiologia, 8ª edição. Porto
Alegre: Artmed.
FORSYTHE, S. J. Microbiologia da Segurança dos Alimentos. Porto Alegre:
Artmed.
BROOKS, G. F.; CAROLL, K. C.; BUTEL, J. S.; MORSE, S. A.; MIETZNER, T.
A. Microbiologia Médica de Jawetz, Melnick e Adelberg (Lange) Porto
Alegre: AMGH.
MADIGAN, M. T.; MARTINKO, J. M.; DUNPLAP, P. V.; CLARK, D. P.
Microbiologia de Brock. 12ª edição. Porto Alegre: Artmed.

SAÚDE COLETIVA

O estado, nação e as minorias étnicas e as políticas públicas de ações
afirmativas. Determinação histórico-social do processo saúde-doença. Modelos
de Atenção à Saúde. Doenças crônicas e infecciosas de interesse da saúde
coletiva. Políticas Sociais. Planejamento em saúde. Saúde da família. NASF.
Rede e serviços de saúde no seu município/comunidade (infra-estrutura,
organização, recursos comunitários, conselhos, associações). Educação em
saúde.

Bibliografia Básica
SILVA, M. G. C. Saúde pública: auto avaliação e revisão. 3.ed. São Paulo:
Atheneu, 2004.
TOY, E. C.; BRISCOE, D.; BRITTON, B. Casos Clínicos em Medicina de
Família e Comunidade. Porto Alegre: AMGH.
COHN, A. & ELIAS, P.E. Saúde no Brasil: políticas e organização de
serviços. São Paulo: Cortez, 1996.

Bibliografia Complementar
ALMEIDA-MURADIAN, L. B. de. Ciências Farmacêuticas: Vigilância
Sanitária. 2ª edição. Rio de janeiro: Guanabara Koogan.
SOLHA, R. K. de T. Saúde Coletiva para Iniciantes: Políticas e Práticas
Profissionais. São Paulo: Érica.
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PELICIONI, M. C. F.; MIALHE, F. L. Educação e Promoção da Saúde - Teoria
e Prática. Rio de janeiro: Santos.
BRAGA, C.; GALLEGUILLOS, T. G. B. Saúde do Adulto e do Idoso. São
Paulo: Érica.
PEREIRA, M. G.; GALVÃO, T. F.; SILVA, M. T. Saúde Baseada em
Evidências. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

PRÁTICA PROFISSIONAL I

A Pratica Profissional I e II contemplam a introdução ao Estágio Curricular sob
supervisão docente e tem por objetivo apresentar o estudante as práticas
farmacêuticas fundamentais, sociais e tecnológicas. Proporcionadas

ao

estudante a participação em situações reais de ambientes de trabalho sendo
realizada na IES, instituições conveniadas
especializados da farmácia universitária.

e

na

laboratórios didáticos

Além do Plano de Ação Social

integrado a prática profissional, todas as áreas contemplam ações para:
Planejamento,

elaboração,

execução

e

avaliação

das

estratégias

de

intervenção da farmácia na área específica. Legislação aplicada. Elaboração
de documentos.

Práticas Laboratoriais
Noções elementares de segurança em laboratório químico/farmacêutico.
Equipamentos básicos de laboratório. Riscos em laboratórios: riscos físicos,
químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Normas e rotinas de
Laboratório. Vidraria, equipamentos, procedimentos e técnicas de medidas de
volume, determinação de massa, separação e purificação de substâncias.
Síntese, caracterização e identificação de compostos químicos.

Práticas Vivenciais
Técnicas

de

administração

de

medicamentos.

Técnicas

do

cuidado

farmacêutico. Mensuração e avaliação antropométrica. Educação Farmacêutica
em Práticas de Saúde. Experiências de profissionais farmacêuticos de
diferentes áreas
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Práticas Comunitárias
Equipe de saúde (acolhimento, visita domiciliar, grupos, etc). Medicamentos
essenciais e relação municipal de medicamentos essenciais (REMUME),
relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME). Cuidados com os
medicamentos; farmácias caseiras e descarte de medicamentos. Serviços de
atenção primária. Integração ao Serviço de Saúde.

Bibliografia Básica
PINTO, T.J.A.; KANEKO, T.M.; OHARA, M.T. Controle biológico de
qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 2.ed. São
Paulo: Atheneu, 2003.
GENNARO, A. R. Remington: a ciência e a prática farmacêutica. 20 ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
STORPIRTIS, S. et al. Ciências Farmacêuticas: farmácia clínica e atenção
farmacêutica. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2008.

Bibliografia Complementar
LULLMAN, H. et al. Farmacologia: texto e atlas. 5.ed. Porto Alegre: Artmed,
2008.
PELICIONI, M. C. F.; MIALHE, F. L. Educação e Promoção da Saúde Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Santos.
D‟INNOCENZO,

M.

(Coord.).

Indicadores,

auditorias,

certificações:

ferramentas de qualidade para Gestão em Saúde. São Paulo, Martinari,
2006.
STORPIRTIS,

S.;

GONÇALVEZ,

J.E.;

CHIANN,

C;

GAI,

M.N.

Biofarmacotécnica. Guanabara Koogan, 2009
ROZENFELD, S. (Org.) Fundamentos de Vigilância Sanitária. Editora
FIOCRUZ, 2000.
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4° PERÍODO

OPTATIVA I

Disciplinas Optativas

Disciplinas

Carga Horária

Assistência Farmacêutica

40

Didática

40

Estética e Cosmetologia

40

Inglês Instrumental

40

LIBRAS

40

Nutrição Aplicada a Farmácia

40

Primeiros Socorros

40

Saúde Ambiental

40
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FARMACOLOGIA I

Farmacocinética.

Farmacodinâmica.

Farmacologia

do

Sistema

Nervoso

Autônomo. Farmacologia Renal. Farmacologia Cardiovascular. Farmacologia
da

Dor

e

da

Inflamação.

Farmacologia

Respiratória.

Farmacologia

Gastrintestinal.

Bibliografia Básica
RANG, H. P. et al. Rang & Dale farmacologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2008.
BRUNTON, L. L.; LAZO, J. S.; PARKER, K. L. Goodman & Gilman: As Bases
Farmacológicas da Terapêutica. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
KATZUNG, B. G. Farmacologia Básica & Clínica. 9.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.

Bibliografia Complementar
ALLEN JR, L. V.; POPOVICH, N. G.; ANSEL, H. C. Formas Farmacêuticas e
Sistemas de Liberação de Fármacos. Porto Alegre: Artmed.
LULLMAN, H.; MOHR, K. Farmacologia - texto e atlas. São Paulo: Artmed,
2007.
GRAHAME-SMITH, D.G., ARONSON, J. K. Tratado de Farmacologia Clínica
e Farmacoterapia. 3ª ed. Guanabara Koogan, 2004.
FINKEL, R.; et al. Farmacologia ilustrada. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
LARINI, L. Fármacos e medicamentos. Porto Alegre: Artmed.

FARMACOBOTÂNICA

Estudo das matérias de origem vegetal. Citologia e histologia vegetal: análise
microscópica de plantas medicinais, plantas tóxicas, e plantas alimentícias.
Etnobotânica. Conhecimentos botânicos e suas aplicações na atividade
farmacêutica.
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Bibliografia Básica
FERRI, M. G. Botânica - Morfologia Interna das Plantas. Edit. Nobel, São
Paulo.
RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan.
OLIVEIRA, F. DE; AKISUE, G. Fundamentos de farmacobotânica. 2. ed São
Paulo: Atheneu.

Bibliografia Complementar
CUTLER, D. F.; BOTHA, T.; STEVENSON, D. W. Anatomia Vegetal: Uma
Abordagem Aplicada. Porto Alegre: Artmed.
ABREU MATOS, F.J.; LORENZI, H.; SANTOS, L.F.M.; MATOS, M.E.O.;
SILVA, M.G.V. & SOUSA, M.P. Plantas tóxicas: estudo de Fitotoxicologia
Química de plantas brasileiras. São Paulo.
BAPTISTA, G. C. S. Contribuiçoes da Etnobiologia para o Ensino e a
Aprendizagem da Ciência. Editora APPRIS, 2015.
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. Porto Alegre: Editora Artmed, 3a Ed.,
2003.
VIDAL, W.N. & VIDAL, M.R.R. Botânica - organografia. Editora UFV, 4ª Ed.,
2000.

QUÍMICA FARMACÊUTICA I

Introdução à Química Farmacêutica. Noções básicas. Desenvolvimento de
fármacos. Aspectos teóricos da ação de fármacos. Farmacoquímica dos
agentes que atuam sobre o sistema nervoso periférico. Farmacoquímica dos
agentes que atuam sobre o sistema nervoso central. Farmacoquímica dos
agentes que atuam sobre os aparelhos cardiovascular e renal. Farmacoquímica
dos agentes antimicrobianos. Farmacoquímica dos hormônios.

Bibliografia Básica
BARREIRO, E. J. Química Medicinal. Porto Alegre: Artmed, 2008.
KOROLKOVAS, A. Química Farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara, 2008.

136

ANDREI, C.C.; FERREIRA, D. T.; FACCIONE, M.; FARIA, T. J. Da química
medicinal à química combinatória e modelagem molecular: um curso
prático. 1ª. Ed. São Paulo: Manole, 2003.

Bibliografia Complementar
PANDIT, N. K. Introdução às Ciências Farmacêuticas. Porto Alegre: Artmed.
JUARISTI, E., STEFANI, H.A. Introdução à Estereoquímica e à Análise
Conformacional. Bookman, 2012. 212p.
SILVERSTEIN, R. M.; BASSLER, G. C.; MORRIL, T.C. Identificação
Espectrométrica de Compostos Orgânicos, 7ª ed., L.T.C., Rio de Janeiro,
2006. 508p.
LARINI, L. Fármacos e medicamentos. Porto Alegre: Artmed.
ALLEN JR., L. V. Introdução à Farmácia de Remington. Porto Alegre:
Artmed.

QUÍMICA ORGÂNICA I

Introdução à química orgânica, histórico, estrutura do átomo de carbono,
hibridização, cadeias carbônicas. Nomenclatura, grupos funcionais e radicais.
Propriedades dos compostos orgânicos. Isomeria plana, geométrica e óptica.

Bibliografia Básica
BARBOSA, L. C. de A. Introdução à Química Orgânica. São Paulo: Pearson
Education do Brasil Ltda, 2004.
SOLOMONS. Química Orgânica Vol. 1 e 2. São Paulo: GUANABARA, 2012.
PAVIA, D.L; LAMPMAN, G. M.; KRIZ, G. S.; ENGEL, R.L. G. Química
orgânica experimental 2ªEd., Editora Bookman, 2009.

Bibliografia Complementar
GARCIA, C. F.; LUCAS, E. M. F.; BINATTI, I. Química Orgânica: Estrutura e
Propriedades - Série Tekne. Porto Alegre: Bookman.
STEFANI, H. A. Ciências Farmacêuticas - Introdução à Química de
Compostos Heterocíclicos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
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SILVERSTEIN, R. M.; BASSLER, G. C.; MORRIL, T.C. Identificação
Espectrométrica de Compostos Orgânicos, 7ª ed., L.T.C.., Rio de Janeiro,
2006. 508p.
ANDREI, C. C.; FERREIRA, D. T.; FACCIONE, M.; FARIA, T. de J. (orgs. Da
Química Medicinal à Química Combinatória e Modelagem Molecular: um
Curso Prático. São Paulo: Manole.
SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B.; JOHNSON, R. G. Guia de Estudo e
Manual de Soluções - Química Orgânica. 10ª edição Rio de Janeiro: LTC 2v.

QUÍMICA ANALÍTICA I

Introdução a Química Analítica. Bases teóricas de análise da química
qualitativa para pesquisa de cátions e de ânions mais comuns em soluções
aquosas em geral, soluções de eletrólitos para definição do equilíbrio iônico e
hidrólise de sais. Importância farmacêutica da notação do pH, solução-tampão,
equilíbrio em soluções saturadas, reações de óxido-redução e equilíbrio
envolvendo íons complexos.

Bibliografia Básica
VOGEL, A. Química Analítica Qualitativa. Edit. Mestre Jou, São Paulo. 1981.
SKOOG, D.A.; WEST, D.M.; HOLLER, F.J.; CROUCH, S.R. Fundamentos de
Química Analítica. 8ª Ed., São Paulo:Thomson, 2006.
SILVA. Princípios Básicos de Química. Edit. Harbra, São Paulo

Bibliografia Complementar
HARRIS, D. C. Análise Química Quantitativa, 8ª edição. Rio de Janeiro: LTC.
MOREAU, R. L. M.; SIQUEIRA, M. E. P. B. Ciências Farmacêuticas:
Toxicologia Analítica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008.
NETZ, P. A. N.; ORTEGA, G. G. Fundamentos de Físico-Química - Uma
Abordagem Conceitual Para as Ciências Farmacêuticas. Porto Alegre:
Artmed.
ROSA, G.; GAUTO, M; GONÇALVES, F. Química Analítica: Práticas de
Laboratório - Série Tekne. Porto Alegre: Bookman.
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SILVERSTEIN, R. M.; BASSLER, G. C.; MORRIL, T.C. Identificação
Espectrométrica de Compostos Orgânicos, 7ª ed., L.T.C., Rio de Janeiro,
2006. 508p.

BIOQUÍMICA GERAL E METABÓLICA

Estudo dos componentes moleculares das células; energética bioquímica;
aminoácidos, proteínas, enzimas, coenzimas, vitaminas, carboidratos, lipídios,
ácidos nucléicos e compostos nitrogenados não protéicos; metabolismo
protéico; hormônios. Estudo dos metabolismos glicídico, lipídico e protídico,
desde a introdução do alimento no aparelho digestivo até sua transformação
nas unidades fundamentais. Funcionamento dos sistemas.

Bibliografia Básica
BAYNES, J.; DOMINICZAK, M. H. Bioquímica Médica. 2.ed. São Paulo:
Manole, 2007.
NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger: Princípios de Bioquímica. 4.ed. –
São Paulo: Sarvier, 2006.
MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica Básica. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2007.

Bibliografia Complementar
BAIN, B. J. Células sanguineas: um guia pratico. 4ª edição. Porto Alegre:
Artmed.
VOET, D.; et al. Fundamentos de bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2000.
HARVEY, R. A.; FERRIER, D. R. Bioquímica Ilustrada. Porto Alegre: Artmed.
BERG, J. M.; TYMOCZKO, J. L.; STRYER, L. Bioquímica, 7ª edição. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan.
MURRAY, R. K. et al Bioquímica Ilustrada de Harper (Lange). Porto Alegre:
AMGH.
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FARMACOTÉCNICA

Desenvolvimento farmacotécnico. História da farmacotécnica. Metrologia
aplicada à farmácia. Operações unitárias. Boas práticas de manipulação e
produção. Principais tecnologias utilizadas para o desenvolvimento, fabricação,
acondicionamento, armazenamento e distribuição de produtos famacológicos e
cosméticos. Operações aplicadas à qualidade de águas para processos de
produção de medicamentos. Formas farmacêuticas. Organização laboratório de
farmacotécnica.

Bibliografia Básica
AULTON, M.E. Delineamento de Formas Farmacêuticas. 2ª Ed., Elsevier
2016.
ANSEL, H.G.; POPOVICH, N.G.; ALLEN, L. V. Farmacotécnica: Formas
Farmacêuticas e Sistemas de Liberação de Fármacos. São Paulo: Premier,
2000.
ALLEN JR, L. V.; POPOVICH, N. G.; ANSEL, H. C. Formas Farmacêuticas e
Sistemas de Liberação de Fármacos. Porto Alegre: Artmed.

Bibliografia Complementar
TRUTI, A. B. C.B. Noções Básicas de Farmacotécnica. Edit. SENAC, São
Paulo DES.
GURGEL, F. do A. Logística Industrial. Edit. Atlas, São Paulo.
LIEBERM; LACHMAN. Teoria e Prática na Indústria Farmacêutica. Edit.
Calouste, Lisboa. 2v.
STORPIRTIS,

S.;

GONÇALVEZ,

J.E.;

CHIANN,

C;

GAI,

M.N.

Biofarmacotécnica. Guanabara Koogan, 2009.
THOMPSON,

J.E.

A

prática

Farmacêutica

na

Manipulação

de

Medicamentos. Artmed, 2006.

SAÚDE E SOCIEDADE

O surgimento das ciências sociais, percurso histórico, desenvolvimento,
conceitos básicos e contribuição para com a reflexão e compreensão do
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coletivo, com vistas à transformação social. Estado, Cultura e Sociedade.
Relação saúde, sociedade e cultura, seus determinantes e condicionamentos
econômicos, sociais, políticos e ideológicos. Cidadania, análise e discussão
das condições sociais, políticas e culturais. Projetos Sociais.

Bibliografia Básica
SOLHA, R. K. de T. Saúde Coletiva para Iniciantes - Políticas e Práticas
Profissionais. São Paulo: Érica.
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Sociologia geral. 7.ed.São Paulo:
Atlas, 2009.
GIDDENS, A. Sociologia. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.

Bibliografia Complementar
PELICIONI, M. C. F.; MIALHE, F. L. Educação e Promoção da Saúde Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Santos.
METCALF, P. Cultura e Sociedade. São Paulo: Saraiva.
GIL, A. C. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas.
SANTOS, P. A. dos. Fundamentos de sociologia geral. São Paulo: Grupo
Gen.
FORTES, P. A. de C.; RIBEIRO, H. (orgs.) Saúde Global. São Paulo: Manole.

PRÁTICA PROFISSIONAL II

A Pratica Profissional I e II contemplam a introdução ao Estágio Curricular sob
supervisão docente e tem por objetivo apresentar o estudante as práticas
farmacêuticas fundamentais, sociais e tecnológicas. Proporcionadas

ao

estudante a participação em situações reais de ambientes de trabalho sendo
realizada na IES, instituições conveniadas
especializados da farmácia universitária.

e

na

laboratórios didáticos

Além do Plano de Ação Social

integrado a prática profissional, todas as áreas contemplam ações para:
Planejamento,

elaboração,

execução

e

avaliação

das

estratégias

de

intervenção da farmácia na área específica. Legislação aplicada. Elaboração
de documentos.
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Práticas Laboratoriais
Noções elementares de segurança em laboratório químico/farmacêutico.
Equipamentos básicos de laboratório. Riscos em laboratórios: riscos físicos,
químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Normas e rotinas de
Laboratório. Vidraria, equipamentos, procedimentos e técnicas de medidas de
volume, determinação de massa, separação e purificação de substâncias.
Síntese, caracterização e identificação de compostos químicos.

Práticas Vivenciais
Técnicas

de

administração

de

medicamentos.

Técnicas

do

cuidado

farmacêutico. Mensuração e avaliação antropométrica. Educação Farmacêutica
em Práticas de Saúde. Experiências de profissionais farmacêuticos de
diferentes áreas
Práticas Comunitárias
Equipe de saúde (acolhimento, visita domiciliar, grupos, etc).Medicamentos
essenciais e relação municipal de medicamentos essenciais (REMUME),
relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME). Cuidados com os
medicamentos; farmácias caseiras e descarte de medicamentos. Serviços de
atenção primária. Integração ao Serviço de Saúde.

Bibliografia Básica
PINTO, T.J.A.; KANEKO, T.M.; OHARA, M.T. Controle biológico de
qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 2.ed. São
Paulo: Atheneu, 2003.
GENNARO, A. R. Remington: a ciência e a prática farmacêutica. 20 ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
STORPIRTIS, S. et al. Ciências Farmacêuticas: farmácia clínica e atenção
farmacêutica. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2008.

Bibliografia Complementar
LULLMAN, H. et al. Farmacologia: texto e atlas. 5.ed. Porto Alegre: Artmed,
2008.
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PELICIONI, M. C. F.; MIALHE, F. L. Educação e Promoção da Saúde Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Santos.
D‟INNOCENZO,

M.

(Coord.).

Indicadores,

auditorias,

certificações:

ferramentas de qualidade para Gestão em Saúde. São Paulo, Martinari,
2006.
STORPIRTIS,

S.;

GONÇALVEZ,

J.E.;

CHIANN,

C;

GAI,

M.N.

Biofarmacotécnica. Guanabara Koogan, 2009.
ROZENFELD, S. (Org.) Fundamentos de Vigilância Sanitária. Editora
FIOCRUZ, 2000.

5º PERÍODO

PSICOLOGIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Fundamentos básicos da Psicologia: reflexões teóricas, metodológicas e
conceituais. Visão biopsicossocial em saúde. O paciente: caracterização
desenvolvimento humano no ciclo vital, perspectivas individuais, familiares,
coletivas e institucionais. Políticas de Humanização. Trabalho em equipe
interdisciplinar.

Bibliografia Básica
WEIL, P. O Corpo Fala: A Linguagem Silenciosa da Comunicação não
Verbal. Petrópolis: Vozes, 2009.
ANGERAMI-CAMON, V. A. A psicologia no hospital. 2.ed. São Paulo:
Thomson, 2003.
DE OLIVEIRA, I. R.; SCHWARTZ, T.; STAHL, S. M. Integrando Psicoterapia
e Psicofarmacologia: Manual para Clínicos. Porto Alegre: Artmed.

Bibliografia Complementar
STRAUB, R. O. Psicologia da Saúde: Uma Abordagem Biopsicossocial.
Porto Alegre: Artmed.
BAPTISTA, M. N.; TEODORO, M. L. M. Psicologia de Família: Teoria,
Avaliação e Intervenções. Porto Alegre: Artmed.
BAPTISTA, M. N.; DIAS, R. R. Psicologia Hospitalar - Teoria, Aplicações e
Casos Clínicos. 2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
143

ASSUMPÇÃO Jr., F. B. Fundamentos de Psicologia - Psicopatologia
Aspectos Clínicos. Rio de janeiro: Guanabara Koogan.
GERRIG, R. J. ; ZIMBARDO, P. G. A Psicologia e a Vida, 16ª edição Porto
Alegre: Artmed.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

O Estágio Supervisionado I, II, III e IV contemplam os principais eixos das
ciências farmacêuticas, ofertado conforme exigência curricular, sob supervisão
docente, integra a formação generalista proporcionando ao estudante sua
participação ativa em ambientes de trabalho sendo realizado na IES,
instituições conveniadas e nos laboratórios didáticos especializados da
farmácia universitária.

Além do Plano de Ação Social integrado a estágio

supervisionado, todas as áreas contemplam ações para: Planejamento,
elaboração, execução e avaliação das estratégias de intervenção da farmácia
na área específica. Legislação aplicada. Elaboração de documentos.

Farmacotécnica
Formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-sólidas. Formas farmacêuticas
especiais. Sistemas e Métodos de qualidade de matérias-primas e formas
farmacêuticas.

Estabilidade

de

medicamentos.

Cálculos

farmacêuticos.

Rotulagem.

Farmácia Comunitária
Gerenciamento e controle da cadeia de medicamentos na atenção básica.
Medicamentos essenciais e relação municipal de medicamentos essenciais
(REMUME). Dispensação e Acompanhamento de pacientes.

Avaliação de

prescrições. Técnicas do cuidado farmacêutico.

Análises Clínicas
Técnicas de coleta e conservação de material biológico. Técnicas de Execução
e interpretação de exames parasitológicos, microbiológicos e imunológicos.
Antibiograma. Emissão e interpretação de resultados.
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Assistência Farmacêutica e Hospitalar
Gestão

da

Assistência

Farmacêutica.

Seleção

de

medicamentos.

Programação, aquisição, armazenamento, distribuição de medicamentos e
dispensação. Busca, avaliação e seleção de fontes de evidências científicas
para a solução dos problemas.

Bibliografia Básica
ALLEN JR, L. V.; POPOVICH, N. G.; ANSEL, H. C. Formas Farmacêuticas e
Sistemas de Liberação de Fármacos. Porto Alegre: Artmed.
GRAHAME-SMITH, D.G‟; A, J.K. Tratado de Farmacologia Clínica e
Farmacoterapia. 3.ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2004.
RAVEL,

R.

Laboratório

clínico:

aplicações

clínicas

dos

dados

laboratoriais. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.

Bibliografia Complementar
RANG, H. P. et al. Rang & Dale farmacologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2008.
PINTO, T.J.A.; KANEKO, T.M.; OHARA, M.T. Controle biológico de
qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 2.ed. São
Paulo: Atheneu, 2003.
GENNARO, A. R. Remington: A Ciência e a Prática Farmacêutica. 20 ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
D‟INNOCENZO,

M.

(Coord.).

Indicadores,

auditorias,

certificações:

ferramentas de qualidade para Gestão em Saúde. São Paulo, Martinari,
2006.
STORPIRTIS,

S.;

GONÇALVEZ,

J.E.;

CHIANN,

C;

GAI,

M.N.

Biofarmacotécnica. Guanabara Koogan, 2009.

QUÍMICA FARMACÊUTICA II

Noções básicas de farmacoquímica. Desenvolvimento de fármacos. Aspectos
teóricos da ação de fármacos. Farmacoquímica dos agentes que atuam sobre
o sistema nervoso periférico, Sistema nervoso central. Sistema cardiovascular
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e renal. Farmacoquímica dos agentes antimicrobianos. Farmacoquímica dos
hormônios.

Bibliografia Básica
BARREIRO, E. J. Química Medicinal. Porto Alegre: Artmed, 2008.
KOROLKOVAS, A. Química Farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara, 2008.
ANDREI, C.C.; FERREIRA, D. T.; FACCIONE, M.; FARIA, T. J. Da química
medicinal à química combinatória e modelagem molecular: um curso
prático. 1ª. Ed. São Paulo: Manole, 2003.

Bibliografia Complementar
PANDIT, N. K. Introdução às Ciências Farmacêuticas. Porto Alegre: Artmed.
JUARISTI, E., STEFANI, H.A. Introdução à Estereoquímica e à Análise
Conformacional. Bookman, 2012. 212p.
SILVERSTEIN, R. M.; BASSLER, G. C.; MORRIL, T.C. Identificação
Espectrométrica de Compostos Orgânicos, 7ª ed., L.T.C., Rio de Janeiro,
2006. 508p.
LARINI, L. Fármacos e medicamentos. Porto Alegre: Artmed.
ALLEN JR., L. V. Introdução à Farmácia de Remington. Porto Alegre:
Artmed.

FARMACOLOGIA II

Ementa
Farmacologia do Processo Inflamatório, Farmacologia do Sistema Endócrino,
Farmacologia

do Sistema

Nervoso

Central

(SNC), Farmacologia

dos

Antibacterianos.

Bibliografia Básica
RANG, H. P. et al. Rang & Dale farmacologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2008.
BRUNTON, L. L.; LAZO, J. S.; PARKER, K. L. Goodman & Gilman: As Bases
Farmacológicas da Terapêutica. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
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KATZUNG, B. G. Farmacologia Básica & Clínica. 9.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.

Bibliografia Complementar
ALLEN JR, L. V.; POPOVICH, N. G.; ANSEL, H. C. Formas Farmacêuticas e
Sistemas de Liberação de Fármacos. Porto Alegre: Artmed.
LULLMAN, H.; MOHR, K. Farmacologia - texto e atlas. São Paulo: Artmed,
2007.
GRAHAME-SMITH, D.G., ARONSON, J. K. Tratado de Farmacologia Clínica
e Farmacoterapia 3ª ed. Guanabara Koogan, 2004.
FINKEL, R.; et al. Farmacologia ilustrada. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
LARINI, Ll. Fármacos e medicamentos. Porto Alegre: Artmed.

FARMACOGNOSIA I
Introdução

a

Farmacognosia,

sócio/econômicos/culturais.

Fenologia.

Conceito

gerais,

Bioprospecção,

aspectos

processamento,

promoção e preservação de recursos naturais. Política Públicas e Regulação
no setor. Cadeia produtiva para matéria prima vegetal. Noçoes de Fisiologia
Vegetal, metabolismo primário e secundário. Contribuições da Farmacognosia
para o saber farmacêutico.

Bibliografia Básica
OLIVEIRA, F., AKISUE, G., AKISUE, M.K. Farmacognosia.

São Paulo:

Atheneu, 2014.
YUNES, R.A.; FILHO, V.C. ITAGAI. Química De Produtos Naturais, Novos
Fármacos e a Moderna Farmacognosia. Editora Univali, 2007.
EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E.; VIEIRA, C. M. Raven: Biologia Vegetal. 8ª
edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

Bibliografia Complementar
BAPTISTA, G. C. S. Contribuiçoes da etnobiologia para o ensino e a
aprendizagem da ciencia. Editora APPRIS 2015.
FILHO, R. Produtos naturais no controle de Insetos. Ed. Edufscar.
LORENZI, H. Plantas medicinais no Brasil. EDITORA PLANTARUM 2009.
147

ABREU MATOS, F.J.; LORENZI, H.; SANTOS, L.F.M.; MATOS, M.E.O.;
SILVA, M.G.V. & SOUSA, M.P. Plantas tóxicas: estudo de Fitotoxicologia
Química de plantas brasileiras. São Paulo.
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. Porto Alegre: Editora Artmed, 3a Ed.,
2003.

QUÍMICA ANALÍTICA II

Noções qualitativas e quantitativas da Química Analítica e seus objetivos e
importância. Importância farmacêutica da notação do pH, solução tampão,
equilíbrio em soluções saturadas , reações de oxido redução e equilíbrio de
íons complexos e compostos de coordenação.

Bibliografia Básica
VOGEL, A. Química Analítica Qualitativa. Edit. Mestre Jou, São Paulo. 1981.
SKOOG, D.A.; WEST, D.M.; HOLLER, F.J.; CROUCH, S.R. Fundamentos de
Química Analítica. 8ª Ed., São Paulo:Thomson, 2006.
SILVA. Princípios Básicos de Química. Edit. Harbra, São Paulo.

Bibliografia Complementar
HARRIS, D. C. Análise Química Quantitativa, 8ª edição. Rio de Janeiro: LTC.
MOREAU, R. L. M.; SIQUEIRA, M. E. P. B. Ciências Farmacêuticas:
Toxicologia Analítica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008.
NETZ, P. A. N.; ORTEGA, G. G. Fundamentos de Físico-Química - Uma
Abordagem Conceitual Para as Ciências Farmacêuticas. Porto Alegre:
Artmed.
ROSA, G.; GAUTO, M.; GONÇALVES, F. Química Analítica: Práticas de
Laboratório - Série Tekne. Porto Alegre: Bookman.
SILVERSTEIN, R. M.; BASSLER, G. C.; MORRIL, T.C. Identificação
Espectrométrica de Compostos Orgânicos, 7ª ed., L.T.C., Rio de Janeiro,
2006. 508p.
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QUÍMICA ORGÂNICA II

Hidrocarbonetos. Compostos aromáticos. Haletos de alquila. Álcoois. Fenóis.
Éteres. Aminas. Aldeídos e cetonas. Ácidos carboxílicos e derivados.
Compostos quirais. Acidez e basicidade de compostos orgânicos. Efeitos
eletrônicos. Reações orgânicas.

Bibliografia Básica
BARBOSA, L. C. de A. Introdução à Química Orgânica. São Paulo: Pearson
Education do Brasil Ltda, 2004.
SOLOMONS. Química Orgânica Vol. 1 e 2. São Paulo: GUANABARA 2012.
PAVIA, D.L; LAMPMAN, G. M.;

KRIZ, G. S.; ENGEL, R.L. G. Química

orgânica experimental 2ªEd., Editora Bookman, 2009.

Bibliografia Complementar
GARCIA, C. F; LUCAS, E. M. F.; BINATTI, I. Química Orgânica: Estrutura e
Propriedades - Série Tekne. Porto Alegre: Bookman.
STEFANI, H. A. Ciências Farmacêuticas - Introdução à Química de
Compostos Heterocíclicos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
SILVERSTEIN, R. M.; BASSLER, G. C.; MORRIL, T.C. Identificação
Espectrométrica de Compostos Orgânicos, 7ª ed., L.T.C., Rio de Janeiro,
2006. 508p.
ANDREI, C. C.; FERREIRA, D. T.; FACCIONE, M.; FARIA, T. de J. (orgs. Da
Química Medicinal à Química Combinatória e Modelagem Molecular: um
Curso Prático. São Paulo: Manole.
SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B.; JOHNSON, R. G. Guia de Estudo e
Manual de Soluções - Química Orgânica. 10ª edição Rio de Janeiro: LTC 2v.

TECNOLOGIA FARMACÊUTICA I

Estudo das Formas Farmacêuticas sólidas de uso oral e de uso tópico.
Desenvolvimento de formas Farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: Pós,
granulados, comprimidos, produtos moldados, cápsulas, pastilhas, pílulas,
comprimidos, drágeas, formas revestidas.
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Bibliografia Básica
AULTON, M.E. Delineamento de Formas Farmacêuticas. 2ª Ed., Elsevier
2016.
ANSEL, H.G.; POPOVICH, N.G.; ALLEN, L. V. Farmacotécnica: Formas
Farmacêuticas e Sistemas de Liberação de Fármacos. São Paulo: Premier,
2000.
ALLEN JR, L. V.; POPOVICH, N. G.; ANSEL, H. C. Formas Farmacêuticas e
Sistemas de Liberação de Fármacos. Porto Alegre: Artmed.

Bibliografia Complementar
STORPIRTIS,

S.;

GONÇALVEZ,

J.E.;

CHIANN,

C;

GAI,

M.N.

Biofarmacotécnica. Guanabara Koogan, 2009.
ANSEL, H.C; STOKLOSA, M. Cálculos Farmacêuticos. 12 Ed. Porto Alegre:
Ed Artmed, 2008.
LIEBERM; LACHMAN. Teoria e Prática na Indústria Farmacêutica. Edit.
Calouste, Lisboa.
HIMMELBLAU, D. M.; RIGGS, J. B. Engenharia Química - Princípios e
Cálculos. 8ª edição. Rio de Janeiro: LTC.
MORAES, C. C. de; CASTRUCCI, P. de L. Engenharia de Automação
Industrial, 2ª edição. Rio de Janeiro: LTC.

6º PERÍODO

TECNOLOGIA FARMACÊUTICA II

Estudo das Formas Farmacêuticas semi-sólidas e líquidas de uso oral e de uso
tópico. Desenvolvimento de formas Farmacêuticas: xaropes, suspensões,
cremes, pomadas, ungüentos, pastas. Formas Farmacêuticas de aplicação nas
mucosas: supositórios e óvulos. Sprays Aerossóis. Estéreis e Liofilização.

Bibliografia Básica
AULTON, M.E. Delineamento de Formas Farmacêuticas. 2ª Ed., Elsevier
2016.
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ANSEL, H.G.; POPOVICH, N.G.; ALLEN, L. V. Farmacotécnica: Formas
Farmacêuticas e Sistemas de Liberação de Fármacos. São Paulo: Premier,
2000.
ALLEN JR, L. V.; POPOVICH, N. G.; ANSEL, H. C. Formas Farmacêuticas e
Sistemas de Liberação de Fármacos. Porto Alegre: Artmed.

Bibliografia Complementar
STORPIRTIS,

S.;

GONÇALVEZ,

J.E.;

CHIANN,

C;

GAI,

M.N.

Biofarmacotécnica. Guanabara Koogan, 2009.
ANSEL, H.C; STOKLOSA, M. Cálculos Farmacêuticos. 12 Ed. Porto Alegre:
Ed Artmed, 2008.
LIEBERM; LACHMAN. Teoria e Prática na Indústria Farmacêutica. Edit.
Calouste, Lisboa.
HIMMELBLAU, D. M.; RIGGS, J. B. Engenharia Química - Princípios e
Cálculos. 8ª edição. Rio de Janeiro: LTC.
MORAES, C. C. de; CASTRUCCI, P. de L. Engenharia de Automação
Industrial, 2ª edição. Rio de Janeiro: LTC.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II

O Estágio Supervisionado I, II, III e IV contemplam os principais eixos das
ciências farmacêuticas, ofertado conforme exigência curricular, sob supervisão
docente, integra a formação generalista proporcionando ao estudante sua
participação ativa em ambientes de trabalho sendo realizado na IES,
instituições conveniadas
farmácia universitária.

e

na

laboratórios didáticos especializados da

Além do Plano de Ação Social integrado a estágio

supervisionado, todas as áreas contemplam ações para: Planejamento,
elaboração, execução e avaliação das estratégias de intervenção da farmácia
na área específica. Legislação aplicada. Elaboração de documentos.

Farmacotécnica
Formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-sólidas. Formas farmacêuticas
especiais. Sistemas e Métodos de qualidade de matérias-primas e formas
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farmacêuticas.

Estabilidade

de

medicamentos.

Cálculos

farmacêuticos.

Rotulagem.

Farmácia Comunitária
Gerenciamento e controle da cadeia de medicamentos na atenção básica.
Medicamentos essenciais e relação municipal de medicamentos essenciais
(REMUME). Dispensação e Acompanhamento de pacientes.

Avaliação de

prescrições. Técnicas do cuidado farmacêutico.

Análises Clínicas
Técnicas de coleta e conservação de material biológico. Técnicas de Execução
e interpretação de exames parasitológicos, microbiológicos e imunológicos.
Antibiograma. Emissão e interpretação de resultados.

Assistência Farmacêutica e Hospitalar
Gestão

da

Assistência

Farmacêutica.

Seleção

de

medicamentos.

Programação, aquisição, armazenamento, distribuição de medicamentos e
dispensação. Busca, avaliação e seleção de fontes de evidências científicas
para a solução dos problemas.

Bibliografia Básica
ALLEN JR, L. V.; POPOVICH, N. G.; ANSEL, H. C. Formas Farmacêuticas e
Sistemas de Liberação de Fármacos. Porto Alegre: Artmed.
GRAHAME-SMITH, D.G‟; A. J. K. Tratado de Farmacologia Clínica e
Farmacoterapia. 3.ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2004.
RAVEL,

R.

Laboratório

clínico:

aplicações

clínicas

dos

dados

laboratoriais. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.

Bibliografia Complementar
RANG, H. P. et al. Rang & Dale farmacologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2008.
PINTO, T.J.A.; KANEKO, T.M.; OHARA, M.T. Controle biológico de
qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 2.ed. São
Paulo: Atheneu, 2003.
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GENNARO, A. R. Remington: A Ciência e a Prática Farmacêutica. 20 ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
PRISTA, L.N.; ALVES, A.C.; MORGADO, R.; LOBO, J.S. Tecnologia
Farmacêutica. 7ª edição, Fundação Caloustre Gulbenkian, vol. I e II , 2008.
STORPIRTIS,

S.;

GONÇALVEZ,

J.E.;

CHIANN,

C;

GAI,

M.N.

Biofarmacotécnica. Guanabara Koogan, 2009.

FARMÁCIA HOSPITALAR

Histórico, objetivos e funções da Farmácia Hospitalar (FH) Legislação sanitária
e profissional em FH. Fundamentos de administração hospitalar. Estrutura
Organizacional da Farmácia hospitalar. Gestão de recursos materiais e
humanos no serviço de farmácia. Comissões hospitalares. Logística e
Assistência Farmacêutica. Unidades produtivas Centro de Informação sobre
Medicamentos (CIM). Controle de infecção hospitalar. Farmácia Clínica
hospitalar. Projetos de reestruturação dos serviços farmacêuticos hospitalares.
Controle de qualidade em FH.

Bibliografia Básica
CAVALLINI, ME. Farmácia Hospitalar - Um enfoque em Sistema de Saúde.
São Paulo: Manole, 2002.
FERRACINI, F. T; BORGES FILHO, W. M. Prática farmacêutica no ambiente
hospitalar: do planejamento à realização. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010.
BÉNICHOU, C. Guia prático de farmacovigilância: detectar e prevenir os
efeitos indesejáveis dos medicamentos. São Paulo: Andrei, 1999.

Bibliografia Complementar
GOMES, MJVM; REIS, A. M. M. Ciências Farmacêuticas: uma abordagem
em Farmácia Hospitalar. 1. ed. São Paulo: Manole, 2006.
CARVALHO, F. D.; CAPUCHO, H. C.; BISSON, M. P. Farmacêutico
Hospitalar: Conhecimentos, Habilidades e Atitudes. São Paulo: Manole.
MASTROIANNI, P.; VARALLO, F. R. Farmacovigilância para Promoção do
Uso Correto de Medicamentos. Porto Alegre: Artmed, 2013. 184p.
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VECINA NETO, G.; MALIK, A. M. Gestão em Saúde, 2ª edição. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan.
FUCHS, F.D.; WANNMACHER, L.; FERREIRA, M.B.C. Farmacologia clínica:
fundamentos da terapêutica racional. 3ª Ed., Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2004.
STORPIRTIS, S. et al. Ciências Farmacêuticas - Farmácia Clínica e
Atenção Farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
CONTROLE DE QUALIDADE I

Gestão de qualidade nas boas práticas de fabricação, transporte e
armazenamento de medicamentos e outros produtos de interesse do
farmacêutico. Através da análise farmacopéica, padrões farmacêuticos e
metodologia analítica aplicada ao controle de qualidade de medicamentos,
matérias-primas e cosméticos, estabelecer os principais métodos de controle
de processos de formas farmacêuticas, controle de qualidade de materiais de
acondicionamento e embalagem, estabilidade de medicamentos e controle
microbiológico e biológico.

Bibliografia Básica
PINTO, T.J.A.; KANEKO, T.M.; OHARA, M.T. Controle biológico de
qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 2.ed. São
Paulo: Atheneu, 2003.
GIL, E S. Controle físico-químico de qualidade de medicamentos. 3. ed.
São Paulo: Pharmabooks, 2010.
GRANATO, D. Análises Químicas, Propriedades Funcionais e Controle de
Qualidade de Alimentos e Bebidas - 1ª Ed. ELSEVIER, 2016.

Bibliografia Complementar
D‟INNOCENZO,

M.

(Coord.).

Indicadores,

auditorias,

certificações:

ferramentas de qualidade para Gestão em Saúde. São Paulo, Martinari,
2006.
HARRIS, D. C. Análise Química Quantitativa, 8ª edição. Rio de Janeiro: LTC.
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BORZANI, W. Biotecnologia Industrial– Fundamentos. Edit. Edgard Blucher,
São Paulo, 2001.
BRUNO, A. N. Biotecnologia I: Princípios e Métodos - Série Tekne. Porto
Alegre: Artmed.
TOLEDO, J. C. de et al. Qualidade - Gestão e Métodos Rio de Janeiro. LTC

FARMACOGNOSIA II

Análise fitoquímica. Métodos de extração, purificação e isolamento de
princípios ativos de produtos naturais. Classificação farmacognóstica dos
fármacos. Estudo dos principais grupos de metabólitos secundários de
interesse terapêutico: Alcaloides, flavonoides, taninos, cumarinas, terpenoides,
quinonas, saponinas e heterosídeos. Controle de qualidade de fármacos
vegetais. Pesquisa em farmacognosia.

Bibliografia Básica
OLIVEIRA, F., AKISUE, G., AKISUE, M.K. Farmacognosia.

São Paulo:

Atheneu, 2014.
YUNES, R.A.; FILHO, V.C. ITAGAI. Química De Produtos Naturais, Novos
Fármacos e a Moderna Farmacognosia. Editora Univali, 2007.
EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E.; VIEIRA, C. M. Raven: Biologia Vegetal. 8ª
edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

Bibliografia Complementar
BAPTISTA, G. C. S. CONTRIBUIÇOES DA ETNOBIOLOGIA PARA O
ENSINO E A APRENDIZAGEM DA CIENCIA. Editora APPRIS, 2015.
FILHO, R. Produtos naturais no controle de Insetos. Ed. Edufscar.
LORENZI, H. Plantas medicinais no Brasil. EDITORA PLANTARUM, 2009.
ABREU MATOS, F.J.; LORENZI, H.; SANTOS, L.F.M.; MATOS, M.E.O.;
SILVA, M.G.V. & SOUSA, M.P. Plantas tóxicas: estudo de Fitotoxicologia
Química de plantas brasileiras. São Paulo.
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. Porto Alegre: Editora Artmed, 3a Ed.,
2003.
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IMUNOLOGIA

Introdução à imunologia. Antígenos. Imunoglobulinas: estruturação e função.
Sistema

linfóide.

Resposta

imune.

Reações

antígeno-anticorpos.

Complemento. Hipersensibilidade imediata. Imunologia de transplantes.
Imunologia de tumores. Auto-imunidade. Imunodeficiências. Imunidade e
Vacinas.

Bibliografia Básica
FERREIRA, A. W. Diagnóstico Laboratorial das Principais Doenças
Infecciosas e Auto Imunes. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
GIRELLO, A. L. Fundamentos da Imuno-Hematologia Eritrocitária. São
Paulo: Senac, 2002.
ROSEN, F; RAIF; G. Estudo de Casos em Imunologia - Um Guia Clínico.
Porto Alegre: Artmed, 2002.

Bibliografia Complementar
PLAYFAIR, J. H. L.; CHAIN, B. M. Imunologia Básica: Guia Ilustrado de
Conceitos Fundamentais. São Paulo: Manole.
PARHAM, P. O sistema imune. Porto Alegre: Artmed, 2001.
FORTE, W. C. N. Imunologia: Do básico ao Aplicado. 2ª edição.

Porto

Alegre: Artmed.
COICO, R.; SUNSHINE, G. Imunologia 6ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan.
RAVEL,

R.

Laboratório

clínico:

aplicações

clínicas

dos

dados

laboratoriais. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.

LABORATÓRIO CLÍNICO I

Controle da Qualidade. Gestão da Qualidade em Laboratórios Clínicos.
Legislação referente à atuação profissional, elaboração de documentos,
ambiente e normas de biossegurança aplicadas. Garantia da Qualidade,
Padronização e Sistema de Controle da Qualidade no Laboratório Clínico.
Terminologia em qualidade.
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Bibliografia Básica
RAVEL,

R.

Laboratório

clínico:

aplicações

clínicas

dos

dados

laboratoriais. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.
VOET, D; VOET, J. G. Bioquímica. Porto Alegre: Artmed.
BARKER, K. Na bancada: manual de iniciação científica em laboratórios
de pesquisas biomédicas. Porto Alegre: Artmed, 2002. 474 p.

Bibliografia Complementar
XAVIER, R. M.; DORA, J. M.; BARROS, E. Laboratório na Prática Clínica.
Porto Alegre: Artmed.
PALADINI, E. P. Gestão estratégica da qualidade: princípios, métodos e
processos. 2ª edição. São Paulo: Grupo Gen.
MOTTA, V. T. Bioquímica Clínica para o Laboratório – Princípios e
interpretações – 5ª ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2009.
STOKES, D.E. O quadrante de Pasteur: a ciência básica e a inovação
tecnológica. Campinas: UNICAMP, 2005.
MASTROENI, M. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de
saúde. 2ª Ed., São Paulo: Atheneu, 2006.

TOXICOLOGIA
Estudo dos conhecimentos relativos aos efeitos nocivos provocados por
substâncias químicas no organismo humano. Princípios gerais. Toxicinética.
Toxicodinâmica. Avaliação de Toxicidade. Toxicologia dos medicamentos.
Controle terapêutico. Toxicologia Social. Farmacodependência. Toxicologia
Ambiental e ocupacional. Toxicologia de alimentos. Tratamento ao paciente
intoxicado.

Bibliografia básica:
OGA, S. Fundamentos de Toxicologia. São Paulo: Atheneu, 2003.
OLSON, K. R. Manual de Toxicologia Clínica. EDITORA ARTMED 2014.
RANG, H. P. et al. Rang & Dale farmacologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2008.
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Bibliografia Complementar:
MOREAU, R. L. M.; SIQUEIRA, M. E. P. B. Ciências Farmacêuticas:
Toxicologia Analítica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008.
WELLS, B.; DIPIRO, J.; SCHWINGHAMMER, T.; DIPIRO, C. Manual de
Farmacoterapia. Porto Alegre: AMGH.
LARINI, L. Fármacos e medicamentos. Porto Alegre: Artmed.
TAKAYUKI; S. Introdução a Toxicologia de Alimentos - 2ª EDIÇÃO. Elsevier
2013.
ANDRADE FILHO, A.; CAMPOLINA, D.; DIAS, M. B. Toxicologia na prática
clínica. Editora Folium.

7º PERÍODO

CONTROLE DE QUALIDADE II

Princípios gerais e a dinâmica do controle químico e biológico da qualidade de
produtos farmacêuticos. Gestão de qualidade. Boas práticas de fabricação,
transporte e armazenamento de produtos de interesse do farmacêutico.
Padrões farmacêuticos. Farmacopeia. Métodos de controle de processos de
matérias-primas, cosméticos, alimentos e formas farmacêuticas. Controle de
qualidade de materiais de acondicionamento e embalagem, Estabilidade de
Produtos e ontrole microbiológico e biológico

Bibliografia Básica
PINTO, T.J.A.; KANEKO, T.M.; OHARA, M.T. Controle biológico de
qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 2.ed. São
Paulo: Atheneu, 2003.
GIL, E S. Controle físico-químico de qualidade de medicamentos. 3. ed.
São Paulo: Pharmabooks, 2010.
GRANATO,

Daniel. Analises

Quimicas,

Propriedades

Funcionais

e

Controle de Qualidade de Alimentos e Bebidas - 1ª Ed. ELSEVIER 2016
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Bibliografia Complementar
D‟INNOCENZO,

M.

(Coord.).

Indicadores,

auditorias,

certificações:

ferramentas de qualidade para Gestão em Saúde. São Paulo, Martinari,
2006.
HARRIS, D. C. Análise Química Quantitativa, 8ª edição. Rio de Janeiro: LTC.
BORZANI, W. Biotecnologia Industrial – Fundamentos. Edit. Edgard
Blucher, São Paulo, 2001.
BRUNO, A. N. Biotecnologia I: Princípios e Métodos - Série Tekne. Porto
Alegre: Artmed.
TOLEDO, J. C. de et al. Qualidade - Gestão e Métodos. Rio de Janeiro:
LTC.

PATOLOGIA

Fundamentos de patologia: conceitos de doença; etiologia; patogenia;
alterações estruturais, funcionais e moleculares. Mecanismos operativos de
lesão e envelhecimento celular. Mecanismos operativos de distúrbios
hemodinâmicos. Mecanismos operativos da fisiopatologia da inflamação e
reparo tecidual. Alterações do crescimento celular. Neoplasia benigna e
maligna.

Etiopatogenia

das

neoplasias.

Mecanismos

operativos

da

carcinogênese experimental. Principais mecanismos operativos de diferentes
modelos de doenças de causas infecciosas (fúngicas, bacterianas, virais e
parasitárias) e não infecciosas (químicos e físicos). Avaliação de aspectos
moleculares, fisio, histo e anatomopatológicos das diferentes lesões.

Bibliografia Básica
BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo Patologia Geral. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2009.
MONTENEGRO, M. R. Patologia: processos gerais. 4.ed. São Paulo:
Atheneu 2006.
ROBBINS E COTRAN. Patologia: bases patológicas das doenças. 7.ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2005.
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Bibliografia Complementar
MCPHEE, S. J. Fisiopatologia da Doença: Uma introdução à medicina
clínica (LANGE). Porto Alegre: AMGH.
REISNER, H. M. Patologia: Uma Abordagem por Estudos de Casos
(Lange). Porto Alegre: AMGH.
OLIVEIRA, D. E; CAMARGO, J. L. V. Patologia Geral: abordagem
multidisciplinar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
PORTH, C. M. Fisiopatologia. 2 Vols., 8ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan.
MITCHELL, R. N.; et al.. Robbins e Cotran: fundamentos de patologia. 7.ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

LABORATÓRIO CLÍNICO II

Supervisão e Tecnologias. Conhecimentos e métodos laboratoriais. Emissão e
interpretação de resultados. Erros potenciais na realização de exames.
Padrões, calibradores e amostras controle. Água reagente no laboratório
clínico. Tipos de reações empregadas no laboratório clínico. Legislação
referente à atuação profissional, elaboração de documentos, ambiente e
normas de biossegurança aplicadas. Garantia da Qualidade, Padronização e
Sistema de Controle da Qualidade no Laboratório Clínico. Terminologia em
qualidade.

Bibliografia Básica
RAVEL,

R.

Laboratório

clínico:

aplicações

clínicas

dos

dados

laboratoriais. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.
VOET, D.; VOET, J. G. Bioquímica. Porto Alegre: Artmed.
BARKER, K. Na bancada: manual de iniciação científica em laboratórios
de pesquisas biomédicas. Porto Alegre: Artmed, 2002. 474 p.

Bibliografia Complementar
XAVIER, R. M.; DORA, J. M.; BARROS, E. Laboratório na Prática Clínica.
Porto Alegre: Artmed.
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PALADINI, E. P. Gestão estratégica da qualidade: princípios, métodos e
processos. 2ª edição. São Paulo: Grupo Gen.
MOTTA, V. T. Bioquímica Clínica para o Laboratório – Princípios e
interpretações – 5ª ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2009.
STOKES, D.E. O quadrante de Pasteur: a ciência básica e a inovação
tecnológica. Campinas: UNICAMP, 2005.
MASTROENI, M. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de
saúde. 2ª Ed., São Paulo: Atheneu, 2006.

SEMIOLOGIA I

Semiologia e semiotécnica. Bases teórico-metodológicas na coleta de dados.
Considerações éticas no cuidado. Método clínico. Avaliação física por sistemas
e segmentos. Exames complementares.

Bibliografia Básica
PORTO, C. C. Semiologia Médica. 6.ed Rio de Janeiro, Guanabara, 2001.
RAVEL, R. Laboratório Clínico. Rio de janeiro, Guanabara Koogan, 1997.
POSSO, M. B. S. Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem. São Paulo,
Atheneu, 2004.

Bibliografia Complementar
BARROS, A. L. B. L. et al. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica
de enfermagem no adulto. Porto Alegre: Artmed, 2002.
BARROS, A. L. B. L. De.; et al. Anamnese e exame físico. Porto Alegre:
Artmed, 2002.
SILVA, R. M. F. L. da. Tratado de Semiologia Médica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan.
ANDRIS, D. Semiologia: bases para a prática assistencial. Série Práxis. Rio
de Janeiro Guanabara Koogan, 2006.
PORTO, C. C. Exame clínico. 4. ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO III

O Estágio Supervisionado I, II, III e IV contemplam os principais eixos das
ciências farmacêuticas, ofertado conforme exigência curricular, sob supervisão
docente, integra a formação generalista proporcionando ao estudante sua
participação ativa em ambientes de trabalho sendo realizado na IES,
instituições conveniadas
farmácia universitária.

e

na

laboratórios didáticos especializados da

Além do Plano de Ação Social integrado a estágio

supervisionado, todas as áreas contemplam ações para: Planejamento,
elaboração, execução e avaliação das estratégias de intervenção da farmácia
na área específica. Legislação aplicada. Elaboração de documentos.

Tecnologia Industrial de Alimentos
Noções Bromatológicas. Alimentos e produtos alimentícios. Vigilância de
Insumos e Alimentos. Higiene, Limpeza e Sanitização. Produção e Processos
Industriais. Composição química. Meio Ambiente. Circulação de bens. Análises
físico-químicas: determinações gerais. Controle de Qualidade e Segurança
Alimentar.

Tecnologia Industrial de Medicamentos
Planejamento de formas farmacêuticas. Tecnologias para a liberação de
fármacos. Estudos de pré-formulação. Desenvolvimento e validação de
metodologias analíticas. Ensaios de caracterização de matérias-primas,
produtos intermediários e finais. Etapas no desenvolvimento de novos
medicamentos. Aspectos regulatórios.

Controle de Qualidade
Ensaios de identificação e caracterização de insumos farmacêuticos; ensaios
para avaliação da qualidade de fármacos. Aspectos botânicos, químicos e
físico-químicos relacionados à avaliação da qualidade de matérias-primas
vegetais. Avaliação biofarmacêutica.
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Serviços Farmacêuticos na Atenção Básica
Atividades de atenção farmacêutica nas Unidades de Atenção Primária em
Saúde. Análise de Prontuário. Visitas domiciliares. Acompanhamento fármacoterapêutico. Assistência aos portadores de doenças crônicas. Estudo de casos
clínicos. Práticas de educação em Saúde.

Bibliografia Básica
CAVA, A. J.; SILVA, C. A. B. da; FRIAS, J. R. C. Tecnologia de AlimentosPrincípios e Aplicações. Editora Nobel, 2008.
PINTO, T.J.A.; KANEKO, T.M.; OHARA, M.T. Controle biológico de
qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 2.ed. São
Paulo: Atheneu, 2003.
ALLEN JR, L. V.; POPOVICH, N. G.; ANSEL, H. C. Formas Farmacêuticas e
Sistemas de Liberação de Fármacos. Porto Alegre: Artmed.

Bibliografia Complementar
GRAHAME-SMITH, D.G‟; ARANSON, J.K. Tratado de Farmacologia
Clínica e Farmacoterapia. 3.ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2004.
DAMODARAN, S.; PARKIN, K. L.; FENNEMA, O. R. Química de Alimentos
de Fennema, 4ª edição. Porto Alegre: Artmed.
FERRACINI, F. T.; ALMEIDA, S. M. de ; BORGES FILHO, W. M. (coords.)
Farmácia Clínica. São Paulo: Manole.
BRUNO, A. N. Biotecnologia I: Princípios e Métodos - Série Tekne. Porto
Alegre: Artmed.
D‟INNOCENZO,

M.

(Coord.).

Indicadores,

auditorias,

certificações:

ferramentas de qualidade para Gestão em Saúde. São Paulo, Martinari,
2006.

BROMATOLOGIA

Industrialização de alimentos. Matéria-prima na indústria de alimentos,
principais contaminantes, causas, métodos de pesquisa e métodos de
prevenção das alterações de alimentos. Microrganismos e Enzimas úteis na
Indústria de Alimentos. Formas de conservação de alimentos. Aditivos e
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coadjuvantes. Pesquisa de embalagem dos alimentos. Toxicologia dos
alimentos. Estudo de casos de fraudes em alimentos e hormônios em
alimentos.

Bibliografia Básica
CAVA, A. J.; SILVA, C. A. B. da; FRIAS, J. R. C. Tecnologia de AlimentosPrincípios e Aplicações. Editora Nobel, 2008.
DAMODARAM, S.; PARKIN, K.; FENNEMA, O. R. Química de Alimentos de
Fennema. 4. ed. Porto Alegre: Artmed. 2010.
PICÓ, Y. Analise Química dos Alimentos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

Bibliografia Complementar
ALMEIDA-MURADIAN, L. B. de. Ciências Farmacêuticas - Vigilância
Sanitária. 2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
GERMANO, P. M. L.; GERMANO, M. I. S. Higiene e Vigilância Sanitária de
Alimentos. São Paulo: Manole.
OLIVEIRA FILHO, B. M. de. Alimentos: Teoria e Prática. 2ª edição. São
Paulo: Atlas.
SALINAS, R. D. Alimentos e Nutrição - Introdução a Bromatologia. Edit.
Artmed, Porto Alegre, 2002.
KOBLITZ, M. Bioquímica dos Alimentos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

FARMACOTERAPIA

Farmácia

clínica

e

terapêutica. Acompanhamento

e

monitorização

farmacêutica. Elaboração de perfil farmacoterapêutico. Reações adversas.
Interações medicamentosas. Farmacoterapia na infância, na velhice, na
gestação e na obesidade. Farmacoterapia das doenças: hipertensão, diabetes,
dislipidemias, inflamações, distúrbios gástricos e respiratórios. Uso racional de
medicamentos.

Bibliografia Básica
MARTIN, C.; TALBERT, R. Guia de Farmacoterapia. Porto Alegre: AMGH.
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GRAHAME-SMITH, D.G‟; ARANSON, J.K. Tratado de Farmacologia
Clínica e Farmacoterapia. 3.ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2004.
RANG, H.P., DALE, M.M., RITTER, J.M. Farmacologia. 4. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004.

Bibliografia Complementar
BRUNTON; L. P. Goodman e Gilman: as bases farmacológicas da
terapêutica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
MASTROIANNI, P; VARALLO, F. R. Farmacovigilância para Promoção do
Uso Correto de Medicamentos. Porto Alegre: Artmed, 2013. 184p.
STORPIRTIS, S.; GAI, M. N.; CAMPOS, D. R. de; GONÇALVES, J. E.
Farmacocinética Básica e Aplicada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
FUCHS, F. D.; WANNMACHER, L; FERREIRA, M.B.C. Farmacologia clínica:
Fundamento da Terapêutica Racional.

Editora: Guanabara Koogan.

3°

Edição. Rio de Janeiro, 2004.
STORPIRTIS, S. et. al. Ciências farmacêuticas: Farmácia Clínica e Atenção
Farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

8º PERÍODO

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV

O Estágio Supervisionado I, II, III e IV contemplam os principais eixos das
ciências farmacêuticas, ofertado conforme exigência curricular, sob supervisão
docente, integra a formação generalista proporcionando ao estudante sua
participação ativa em ambientes de trabalho sendo realizado na IES,
instituições conveniadas e nos
farmácia universitária.

laboratórios didáticos especializados da

Além do Plano de Ação Social integrado a estágio

supervisionado, todas as áreas contemplam ações para: Planejamento,
elaboração, execução e avaliação das estratégias de intervenção da farmácia
na área específica. Legislação aplicada. Elaboração de documentos.
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Tecnologia Industrial de Alimentos
Noções Bromatológicas. Alimentos e produtos alimentícios. Vigilância de
Insumos e Alimentos. Higiene, Limpeza e Sanitização. Produção e Processos
Industriais. Composição química. Meio Ambiente. Circulação de bens. Análises
físico-químicas: determinações gerais. Controle de Qualidade e Segurança
Alimentar.

Tecnologia Industrial de Medicamentos
Planejamento de formas farmacêuticas. Tecnologias para a liberação de
fármacos. Estudos de pré-formulação. Desenvolvimento e validação de
metodologias analíticas. Ensaios de caracterização de matérias-primas,
produtos intermediários e finais. Etapas no desenvolvimento de novos
medicamentos. Aspectos regulatórios.

Controle de Qualidade
Ensaios de identificação e caracterização de insumos farmacêuticos; ensaios
para avaliação da qualidade de fármacos. Aspectos botânicos, químicos e
físico-químicos relacionados à avaliação da qualidade de matérias-primas
vegetais. Avaliação biofarmacêutica.

Serviços Farmacêuticos na Atenção Básica
Atividades de atenção farmacêutica nas Unidades de Atenção Primária em
Saúde. Análise de Prontuário. Visitas domiciliares. Acompanhamento fármacoterapêutico. Assistência aos portadores de doenças crônicas. Estudo de casos
clínicos. Práticas de educação em Saúde.

Bibliografia Básica
CAVA, A. J.; SILVA, C. A. B. da; FRIAS, J. R. C. Tecnologia de Alimentos Princípios e Aplicações. Editora Nobel, 2008.
PINTO, T.J.A.; KANEKO, T.M.; OHARA, M.T. Controle biológico de
qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 2.ed. São
Paulo: Atheneu, 2003.
ALLEN JR, L. V.; POPOVICH, N. G.; ANSEL, H. C. Formas Farmacêuticas e
Sistemas de Liberação de Fármacos. Porto Alegre: Artmed.
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Bibliografia Complementar
GRAHAME-SMITH, D.G‟; ARANSON, J.K. Tratado de Farmacologia
Clínica e Farmacoterapia. 3.ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2004.
DAMODARAN, S.; PARKIN, K. L.; FENNEMA, O. R. Química de Alimentos
de Fennema. 4ª edição. Porto Alegre: Artmed.
FERRACINI, F. T.; ALMEIDA, S. M. de ; BORGES FILHO, W. M. (coords.)
Farmácia Clínica. São Paulo: Manole.
BRUNO, A. N. Biotecnologia I: Princípios e Métodos - Série Tekne. Porto
Alegre: Artmed.
D‟INNOCENZO,

M.

(Coord.).

Indicadores,

auditorias,

certificações:

ferramentas de qualidade para Gestão em Saúde. São Paulo, Martinari,
2006.

FARMÁCIA HOMEOPÁTICA

Princípios Fundamentais, Filosofia e História da Homeopatia. Vitalismo.
Escolas Homeopáticas. Concepção Hahnemanniana de Saúde e Doença.
Noções

da

Matéria

Médica.

Farmácia

Homeopática:

Instalações

e

Equipamentos/BPMFH. Medicamento Homeopático: origem e classificação.
Nomenclatura Homeopática. Insumos Homeopáticos. Formas farmacêuticas
básicas. Formas farmacêuticas derivadas. Escalas e métodos de preparação
dos medicamentos. Receita Homeopática. Gestão e Controle da Qualidade na
Farmácia. Formas farmacêuticas de uso interno. Formas farmacêuticas de uso
externo. Bioterápicos.

Bibliografia Básica
HAHNEMANN, S. Organon: da arte de curar. 6.ed. ed. São Paulo: Robe,
2001.
FONTES, O.L. Farmácia homeopática. São Paulo: Manole, 2001.
CHOFFAT, F. Homeopatia e Medicina - Um Novo Debate. São Paulo: LOYLA
2010.
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Bibliografia Complementar
BRASIL. Farmacopéia Homeopática Brasileira. 2ª ed. - Parte I e II – Métodos
Gerais - São Paulo, 1977.
ABFH – Associação Brasileira De Farmacêuticos Homeopatas. Manual de
normas técnicas para farmácia homeopática. 4ª Ed. São Paulo: ABFH,
2007.
MASSUD FILHO, J. Medicina Farmacêutica. Porto Alegre: Artmed.
CARPINETTI, L. C. R. Gestão da qualidade: conceitos e técnicas. 2ª edição.
São Paulo: Grupo Gen.
ALLEN JR, L. V.; POPOVICH, N. G.; ANSEL, H. C. Formas Farmacêuticas e
Sistemas de Liberação de Fármacos. Porto Alegre: Artmed.

FARMÁCIA CLINICA I

Bases filosóficas da atenção farmacêutica. Metodologia ou processo de
cuidado (avaliação inicial, plano de cuidado e avaliação de resultados),
raciocínio

lógico

para

tomada

de

decisões

em

farmacoterapia.

Acompanhamento de pacientes convivendo com doenças prevalentes na
atenção primária à saúde. Gestão de serviços de atenção farmacêutica:
planejamento, documentação, avaliação de resultados.

Bibliografia Básica
STORPIRTIS, S. et al. Ciências Farmacêuticas: farmácia clínica e atenção
farmacêutica. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2008.
FERRACINI, F. T.; BORGES FILHO, W. M. Prática farmacêutica no
ambiente hospitalar: do planejamento à realização. 2. ed. São Paulo:
Atheneu, 2010.
FERRACINI, F. T.; ALMEIDA, S. M. de; BORGES FILHO, W. M. (coords.)
Farmácia Clínica. São Paulo: Manole.

Bibliografia Complementar
GRAHAME-SMITH, D.G., ARONSON, J. K. Tratado de Farmacologia Clínica
e Farmacoterapia 3ª ed. Guanabara Koogan, 2004.
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ACURCIO, F. Medicamentos - Politicas, Assistência Farmacêutica.
EDITORA COOPMED, 2012.
MASTROIANNI, P.; VARALLO, F. R. Farmacovigilância para Promoção do
Uso Correto de Medicamentos. Porto Alegre: Artmed, 2013. 184p.
FUCHS, F. D.; WANNMACHER, L; FERREIRA, M.B.C. Farmacologia clínica:
Fundamento da Terapêutica Racional.

Editora: Guanabara Koogan.

3°

Edição. Rio de Janeiro, 2004.
GOMES, M. J. V. M. ; REIS, A. M. Ciências Farmacêuticas: Uma abordagem
em Farmácia Hospitalar. Editora: Atheneu. Rio de Janeiro, 2001.

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Ementa
Industrialização de alimentos. Matéria-prima na indústria de alimentos.
Principais contaminantes, causas, métodos de pesquisa e métodos de
prevenção das alterações de alimentos. Principais microrganismos e enzimas
úteis na Indústria de Alimentos. Principais formas de conservação de
alimentos, definição de aditivos e coadjuvantes. Estudo de casos de fraudes
em alimentos e hormônios em alimentos. Pesquisa de embalagem dos
alimentos. Estudo da toxicologia dos alimentos.

Bibliografia Básica
CAVA, A. J.; SILVA, C. A. B. da; FRIAS, J. R. C. Tecnologia de AlimentosPrincípios e Aplicações.Editora Nobel, 2008.
SALINAS, R. D. Alimentos e Nutrição - Introdução a Bromatologia. Edit.
Artmed, Porto Alegre, 2002.
DAMODARAM, S.; PARKIN, K.; FENNEMA, O. R. Química de Alimentos de
Fennema. 4. ed. Porto Alegre: Artmed. 2010.

Bibliografia Complementar
ALMEIDA-MURADIAN, L. B. de. Ciências Farmacêuticas - Vigilância
Sanitária. 2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
GERMANO, P. M. L.; GERMANO, M. I. S. Higiene e Vigilância Sanitária de
Alimentos. São Paulo: Manole.
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OLIVEIRA FILHO, B. M. de. Alimentos: Teoria e Prática, 2ª edição. São Paulo:
Atlas.
PICÓ, Y. Analise Quimica dos Alimentos Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
KOBLITZ, M. Bioquímica dos Alimentos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

OPTATIVA II

Disciplinas Optativas

Disciplinas

Carga Horária

Assistência Farmacêutica

40

Didática

40

Estética e Cosmetologia

40

Inglês Instrumental

40

LIBRAS

40

Nutrição Aplicada a Farmácia

40

Primeiros Socorros

40

Saúde Ambiental

40
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Estudo e Método; Níveis de Conhecimento. Iniciação Científica e Formação do
Pesquisador. Projeto. Pesquisa. Trabalho Científico da era da Informática.
Diretrizes para Estruturação e Elaboração de Trabalhos Acadêmicos.

Bibliografia Básica:
CASTRO, A. Teoria do conhecimento científico. Lisboa: Piaget, 2001.
RAMOS, A. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia
pode abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: Grupo Gen.
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. 7.ed. São Paulo:
Atlas, 2009.

Bibliografia Complementar:
MEDEIROS, J. B. Redação Científica: A Prática de Fichamentos, Resumos,
Resenhas. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2013.
CRESWELL, J. W. Projeto de Pesquisa: Métodos Qualitativo, Quantitativo
e Misto. Porto Alegre: Bookman.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2009.
FERNANDEZ, B. P. M. Métodos e técnicas de pesquisa. São Paulo: Saraiva.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia científica, 6ª edição. São
Paulo Atlas.

BIOESTATÍSTICA

Análise de dados experimentais modo gráfico e analítico. Parâmetros em
análises de produtos farmacêuticos e na pesquisa científica. Principais
ferramentas de obtenção de população e amostra, variáveis, medidas de
posição e de variabilidade, distribuição normal e análise de correlação.
Bibliografia Básica

JEKEL, J. F.; KATZ, D. L; ELMORE, J. G. Epidemiologia bioestatística e
medicina preventiva. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
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ALMEIDA FILHO, N. de; BARRETO, M. L. Epidemiologia & Saúde Fundamentos, Métodos e Aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
NAZARETH, H. Curso Básico de Estatística. Edit. Ática, São Paulo, 2003.
Bibliografia Complementar

CRESPO, A. A. Estastística Fácil, 19ª edição. São Paulo: Saraiva.
BECKER, J. L. Estatística Básica: transformando dados em informação.
Porto Alegre: Bookman.
NOVAES, D. V.; COUTINHO, C. de Q. e S. Estatística para educação
profissional e tecnológica, 2ª edição. São Paulo: Grupo Gen.
ARANGO, H. G. Bioestatística - Teórica e Computacional. 3ª edição. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan.
CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: Princípios e aplicações. Porto
Alegre: Artmed.

SEMIOLOGIA II

Semiologia, Exames complementares. Comunicação. Semiologia no Diabetes.
Hipertensão. Dor. Sistema Digestório Sistema Respiratório. Dermatites e
Pediculoses. Insônia. Saúde Mental.

Bibliografia Básica
PORTO, C. C. Semiologia Médica. 6.ed Rio de Janeiro, Guanabara, 2001.
RAVEL, R. Laboratório Clínico. Rio de janeiro, Guanabara Koogan, 1997.
POSSO, M. B. S. Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem. São Paulo,
Atheneu, 2004.

Bibliografia Complementar
BARROS, A. L. B. L. et al. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica
de enfermagem no adulto. Porto Alegre: Artmed, 2002.
BARROS, A. L. B. L. de et al. Anamnese e exame físico. Porto Alegre:
Artmed, 2002.
SILVA, R. M. F. L. da. Tratado de Semiologia Médica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan.
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ANDRIS, D. Semiologia: bases para a prática assistencial. Série Práxis. Rio
de Janeiro Guanabara Koogan, 2006.
PORTO, C. C. Exame clínico. 4. ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008.

9º PERÍODO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

Desenho de estudo e planejamento. Pesquisa em bases de dados.
Desenvolvimento de instrumentos de pesquisa. Levantamento, análise e
construção de banco de dados, revisão bibliográfica e redação. Pesquisa em
bases de dados e/ou campo. Análise de dados, discussão dos resultados e
finalização dos Trabalhos de Conclusão de Curso.

Bibliografia Básica
MARTINS, G. de A.; LINTZ, A. Guia para elaboração de monografias e
trabalhos de conclusão de curso, 2ª edição. São Paulo: Grupo Gen.
ECO, U. Como se faz uma tese. 23.ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. 7.ed. São Paulo:
Atlas, 2009.

Bibliografia Complementar
CRESWELL, J. W. Projeto de Pesquisa: Métodos Qualitativo, Quantitativo
e Misto. Porto Alegre: Bookman.
AQUINO, I. de S. Como escrever artigos científicos - 8ª Edição. São Paulo:
Saraiva.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.
ACEVEDO, C. R.; NOHARA, J. J. Como fazer monografias: TCC,
dissertações e teses. 4ª edição São Paulo: Grupo Gen.
VIEIRA, S. Como Escrever uma Tese, 6ª edição. São Paulo: Grupo Gen.
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FARMÁCIA CLÍNICA II

Fisiopatologia dos problemas mais comuns, exames de laboratório para
acompanhamento, manejo farmacológico e não farmacológico, detecção,
solução e prevenção dos problemas relacionados aos medicamentos e
monitoramento terapêutico. Busca, avaliação e seleção de fontes de evidências
científicas para a solução dos problemas.

Bibliografia Básica
STORPIRTIS, S. et al. Ciências Farmacêuticas: farmácia clínica e atenção
farmacêutica. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2008.
FERRACINI, F. T.; BORGES FILHO, W. M. Prática farmacêutica no
ambiente hospitalar: do planejamento à realização. 2. ed. São Paulo:
Atheneu, 2010.
FERRACINI, F. T.; ALMEIDA, S. M. de ; BORGES FILHO, W. M. (coords.)
Farmácia Clínica. São Paulo: Manole.

Bibliografia Complementar
GRAHAME-SMITH, D.G., ARONSON, J. K. Tratado de Farmacologia Clínica
e Farmacoterapia 3ª ed. Guanabara Koogan, 2004.
ACURCIO, F. Medicamentos - Politicas, Assistência Farmacêutica.
EDITORA COOPMED, 2012.
MASTROIANNI, P.; VARALLO, F. R. Farmacovigilância para Promoção do
Uso Correto de Medicamentos. Porto Alegre: Artmed, 2013. 184p.
FUCHS, F. D.; WANNMACHER, L; FERREIRA, M.B.C. Farmacologia clínica:
Fundamento da Terapêutica Racional.

Editora: Guanabara Koogan.

3°

Edição. Rio de Janeiro, 2004.
GOMES, M. J. V. M. ; REIS, A. M. Ciências Farmacêuticas: Uma abordagem
em Farmácia Hospitalar. Editora: Atheneu. Rio de Janeiro, 2001.

ADMINISTRAÇÃO

Conceitos Básicos na Administração, Importância da Administração de
Empresas, Componentes da Organização, Funções Organizacionais. Relações
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de

trabalho.

Empreendedorismo.

Estratégia

e

Planejamento;;Plano

de

Negócios. Vantagem Competitiva, Marketing. Gestão de Pessoas nas
Organizações. Liderança. Responsabilidade Social.

Bibliografia Básica
MORGAN, G. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 2007.
SALIM, C. S. HOCHMAN, N. RAMAL, A. C. R AMAL, S. A. Construindo
Planos de Negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
DORNELAS, J. C. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios.
Rio de Janeiro: Campus, 2001.

Bibliografia Complementar
CHIAVENATO,

I.

Empreendedorismo:

dando

asas

ao

espírito

empreendedor. São Paulo: Manole.
SILVA, A. T. da. Administração básica, 6ª edição. São Paulo: Grupo Gen.
ROCHA, A. da; FERREIRA, J. B.; SILVA, J. F. da. Administração de
marketing: conceitos, estratégias, aplicações. São Paulo: Grupo Gen.
BORBA, V. R.; LISBOA, T. C.; ULHÔA, W. M. M. (Org.) Gestão administrativa
e financeira de organizações de saúde. São Paulo: Grupo Gen.
ROBBINS, S. P. Lidere & Inspire - A verdade sobre a gestão de pessoas.
São Paulo: Saraiva.

ATUAÇÃO PROFISSIONAL I

A Atuação Profissional I e II compõem as atividades de estágio curricular
supervisionado

sob

supervisão

docente

fundamentada

nas

atividades

emergentes no mercado nacional. Proporcionando ao estudante uma visão
ampla de sua profissão sendo praticada em ambientes de trabalho na IES,
instituições conveniadas e nos laboratórios didáticos especializados da
farmácia universitária.
profissional,

todas

as

Além do Plano de Ação Social integrado a atuação
áreas

contemplam

ações

para:

Planejamento,

elaboração, execução e avaliação das estratégias de intervenção da farmácia
na área específica. Legislação aplicada. Elaboração de documentos.
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Análises Clínicas
Execução das análises clínicas: Bioquímica Clínica, Imunologia Clínica,
Uroanálise, Microbiologia Clínica, Parasitologia Clínica, Micologia Clínica,
Hematologia Clínica e Citologia Clínica. Sinais e sintomas associados à
doenças de diagnóstico laboratorial. Imunoterapia. Emissão e interpretação de
resultados.

Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica
Gerenciamento e controle da cadeia de medicamentos nos serviços de saúde
de média e alta complexidade: preparação, distribuição, dispensação, uso e
controle dos produtos e serviços farmacêuticos nos diferentes setores.
Monitoramento terapêutico.

Homeopatia
Farmácia Homeopática: Instalações e Equipamentos/BPMFH. Medicamento
Homeopático: origem e classificação. Nomenclatura. Insumos Homeopáticos.
Formas farmacêuticas básicas e derivadas. Escalas e métodos. Receita
Homeopática. Gestão e Controle da Qualidade. Formas farmacêuticas de uso
interno. Formas farmacêuticas de uso externo. Bioterápicos.

Biotecnologia
Introdução à Biotecnologia. Fundamentos em Biotecnologia e suas implicações
e aplicações tecnológicas na indústria farmacêutica. Aplicações da tecnologia
do DNA recombinante. Microorganismos de interesse industrial farmacêutico.
Bioprodutos derivados de culturas de células.

Bibliografia Básica
STORPIRTIS, S. et al. Ciências Farmacêuticas: farmácia clínica e atenção
farmacêutica. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2008.
FONTES, O.L. Farmácia homeopática. São Paulo: Manole, 2001.
LIMA, U. de A. Biotecnologia industrial: processos fermentativos e
enzimáticos. São Paulo: Blucher, 2001.
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Bibliografia Complementar
HAHNEMANN, S. Organon: da arte de curar. 6.ed. ed. São Paulo: Robe,
2001.
FERRACINI, F. T.; BORGES FILHO, W. M. Prática farmacêutica no
ambiente hospitalar: do planejamento à realização. 2. ed. São Paulo:
Atheneu, 2010.
GRAHAME-SMITH, D.G., ARONSON, J. K. Tratado de Farmacologia Clínica
e Farmacoterapia 3ª ed. Guanabara Koogan, 2004.
MASTROIANNI, P.; VARALLO, F. R. Farmacovigilância para Promoção do
Uso Correto de Medicamentos. Porto Alegre: Artmed, 2013. 184p.
D‟INNOCENZO,

M.

(Coord.).

Indicadores,

auditorias,

certificações:

ferramentas de qualidade para Gestão em Saúde. São Paulo, Martinari,
2006.

DEONTOLOGIA PROFISSIONAL I

Legislação sanitária. Âmbito Profissional Farmacêutico e atualização da
legislação profissional nas diversas áreas de atuação. ANVISA e Vigilância
Sanitária. Compromisso social do farmacêutico frente à realidade nacional e à
política de saúde.

Bibliografia Básica
REGO,

S.;

PALACIOS,

M.;

SIQUEIRA-BATISTA,

R.

Bioética

para

profissionais de saúde Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2009.
MARTINS-COSTA, J.; MÖLLER, L. L. Bioética e Responsabilidade. Rio de
Janeiro: Forense.
D‟INNOCENZO,

M.

(Coord.).

Indicadores,

auditorias,

certificações:

ferramentas de qualidade para Gestão em Saúde. São Paulo, Martinari,
2006.

Bibliografia Complementar
LEE, A. Reações adversas a medicamentos. Editora Artmed. Rio de Janeiro,
2009.
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TAILLE, Y. de L. Moral e Ética: Dimensões Intelectuais e Afetivas. Porto
Alegre: Artmed.
JONSEN, A. R.; SIEGLER, M.; WINSLADE, W. J. Ética Clínica: Abordagem
Prática para Decisões Éticas na Medicina Clínica. Porto Alegre: AMGH.
GOZZO, D.; LIGIERA, W. R. Bioética e direitos fundamentais. São Paulo:
Saraiva.
VIEIRA, F. P.; REDIGUIERI, C. F.; REDIGUIERI, C. F. A Regulação de
Medicamentos no Brasil. Porto Alegre: Artmed.

10° PERÍODO

ATUAÇÃO PROFISSIONAL II
A Atuação Profissional I e II compõem as atividades de estágio curricular
supervisionado

sob

supervisão

docente

fundamentada

nas

atividades

emergentes no mercado nacional. Proporcionando ao estudante uma visão
ampla de sua profissão sendo praticada em ambientes de trabalho na IES,
instituições conveniadas e nos laboratórios didáticos especializados da
farmácia universitária.
profissional,

todas

as

Além do Plano de Ação Social integrado a atuação
áreas

contemplam

ações

para:

Planejamento,

elaboração, execução e avaliação das estratégias de intervenção da farmácia
na área específica. Legislação aplicada. Elaboração de documentos.

Análises Clínicas
Execução das análises clínicas: Bioquímica Clínica, Imunologia Clínica,
Uroanálise, Microbiologia Clínica, Parasitologia Clínica, Micologia Clínica,
Hematologia Clínica e Citologia Clínica. Sinais e sintomas associados à
doenças de diagnóstico laboratorial. Imunoterapia. Emissão e interpretação de
resultados.

Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica
Gerenciamento e controle da cadeia de medicamentos nos serviços de saúde
de média e alta complexidade: preparação, distribuição, dispensação, uso e
controle dos produtos e serviços farmacêuticos nos diferentes setores.
Monitoramento terapêutico.
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Homeopatia
Farmácia Homeopática: Instalações e Equipamentos/BPMFH. Medicamento
Homeopático: origem e classificação. Nomenclatura. Insumos Homeopáticos.
Formas farmacêuticas básicas e derivadas. Escalas e métodos. Receita
Homeopática. Gestão e Controle da Qualidade. Formas farmacêuticas de uso
interno. Formas farmacêuticas de uso externo. Bioterápicos.

Biotecnologia
Introdução à Biotecnologia. Fundamentos em Biotecnologia e suas implicações
e aplicações tecnológicas na indústria farmacêutica. Aplicações da tecnologia
do DNA recombinante. Microorganismos de interesse industrial farmacêutico.
Bioprodutos derivados de culturas de células.

Bibliografia Básica
STORPIRTIS, S. et al. Ciências Farmacêuticas: farmácia clínica e atenção
farmacêutica. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2008.
FONTES, O.L. Farmácia homeopática. São Paulo: Manole, 2001.
LIMA, U. de A. Biotecnologia industrial: processos fermentativos e
enzimáticos. São Paulo: Blucher, 2001.

Bibliografia Complementar
HAHNEMANN, S. Organon: da arte de curar. 6.ed. ed. São Paulo: Robe,
2001.
FERRACINI, F. T.; BORGES FILHO, W. M. Prática farmacêutica no
ambiente hospitalar: do planejamento à realização. 2. ed. São Paulo:
Atheneu, 2010.
GRAHAME-SMITH, D.G., ARONSON, J. K. Tratado de Farmacologia Clínica
e Farmacoterapia 3ª ed. Guanabara Koogan, 2004.
MASTROIANNI, P.; VARALLO, F. R. Farmacovigilância para Promoção do
Uso Correto de Medicamentos. Porto Alegre: Artmed, 2013. 184p.
D‟INNOCENZO,

M.

(Coord.).

Indicadores,

auditorias,

certificações:

ferramentas de qualidade para Gestão em Saúde. São Paulo, Martinari,
2006.
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SEMINÁRIO DE TCC

Discussão e finalização do Trabalho de Conclusão de Curso. Apresentação de
trabalhos acadêmicos em público. Correção e Redação final.

Bibliografia Básica
MARTINS, G. de A.; LINTZ, A. Guia para elaboração de monografias e
trabalhos de conclusão de curso, 2ª edição. São Paulo: Grupo Gen.
ECO, U. Como se faz uma tese. 23.ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. 7.ed. São Paulo:
Atlas, 2009.

Bibliografia Complementar
CRESWELL, J. W. Projeto de Pesquisa: Métodos Qualitativo, Quantitativo
e Misto. Porto Alegre: Bookman.
AQUINO, I. de S. Como escrever artigos científicos - 8ª Edição. São Paulo:
Saraiva.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.
ACEVEDO, C. R.; NOHARA, J. J. Como fazer monografias: TCC,
dissertações e teses. 4ª edição São Paulo: Grupo Gen.
VIEIRA, S. Como Escrever uma Tese, 6ª edição. São Paulo: Grupo Gen.

DEONTOLOGIA PROFISSIONAL II

Aplicação teórico pratica da Legislação sanitária e atualização da legislação
profissional nas diversas áreas de atuação. Diretrizes, justificativas, prioridades
e

estratégias. ANVISA

e

Inspeção

Sanitária.

Aplicação

da

Bioética

para

Farmacoepidemiologia . Compromisso social.

Bibliografia Básica
REGO,

S.;

PALACIOS,

M.;

SIQUEIRA-BATISTA,

R.

profissionais de saúde Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2009.
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MARTINS-COSTA, J.; MÖLLER, L. L. Bioética e Responsabilidade. Rio de
Janeiro: Forense.
D‟INNOCENZO,

M.

(Coord.).

Indicadores,

auditorias,

certificações:

ferramentas de qualidade para Gestão em Saúde. São Paulo, Martinari,
2006.

Bibliografia Complementar
LEE, A. Reações adversas a medicamentos. Editora Artmed. Rio de Janeiro,
2009.
TAILLE, Y. de La. Moral e Ética: Dimensões Intelectuais e Afetivas. Porto
Alegre: Artmed.
JONSEN, A. R.; SIEGLER, M.; WINSLADE, W. J. Ética Clínica: Abordagem
Prática para Decisões Éticas na Medicina Clínica. Porto Alegre: AMGH.
GOZZO, D.; LIGIERA, W. R. Bioética e direitos fundamentais. São Paulo:
Saraiva.
VIEIRA, F. P.; REDIGUIERI, C. F.; REDIGUIERI, C. F. A Regulação de
Medicamentos no Brasil. Porto Alegre: Artmed.

OPTATIVA III

Disciplinas Optativas

Disciplinas

Carga Horária

Assistência Farmacêutica

40

Didática

40

Estética e Cosmetologia

40

Inglês Instrumental

40

LIBRAS

40

Nutrição Aplicada a Farmácia

40

Primeiros Socorros

40

Saúde Ambiental

40
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Disciplinas Optativas

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Estudo da organização da assistência farmacêutica: produção, seleção,
programação,

aquisição,

armazenamento,

distribuição,

prescrição

e

dispensação. Elementos de assistência farmacêutica integrada ao tratamento,
reabilitação e acompanhamento dos pacientes. Subsídios para o uso seguro e
racional dos medicamentos e produtos afins. Papel do farmacêutico como
membro da equipe multidisciplinar de saúde.

Bibliografia Básica
OLIVEIRA,

M.A.,

BERMUDEZ,

J.A.Z.,

OSÓRIO-DE-CASTRO,

C.G.S.

Assistência Farmacêutica E Acesso A Medicamentos. Rio de Janeiro:
Editora Fiocruz; 2007. Alegre: Artmed, 2002. 474 p.
RASCATI , K. L. Introdução a Farmacoeconomia. Artmed, 2010.
ACURCIO, F. Medicamentos - Politicas, Assistência Farmacêutica.
EDITORA COOPMED, 2012.

Bibliografia Complementar
FERRACINI, F. T.; ALMEIDA, S. M. de; BORGES FILHO, W. M. (coords.)
Farmácia Clínica. São Paulo: Manole.
BARROS, E.; BARROS, H. M. T. Medicamentos na prática clínica. Porto
Alegre: Artmed.
MASTROIANNI, P.; VARALLO, F. R. Farmacovigilância para Promoção do
Uso Correto de Medicamentos. Porto Alegre: Artmed, 2013. 184p.
SANTOS, L. dos; TORRIANI, M. S.; BARROS, E. Medicamentos na Prática
da Farmácia Clínica Porto Alegre: Artmed.
MASSUD FILHO, J. Medicina Farmacêutica. Porto Alegre: Artmed.
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DIDÁTICA

A história da didática, as tendências pedagógicas contemporâneas: o
profissional da saúde no século XXI e o papel da didática. O processo ensinoaprendizagem: caracterização e enfoque metodológico, com ênfase na
apresentação de seminários, recursos pedagógicos e relatórios técnicos.
Educação Farmacêutica em Práticas de Saúde.

Bibliografia Básica
GIL, A.C. Didática do ensino superior. São Paulo: Atlas, 2010.
FERREIRA, F. Planejamento, sim e não. São Paulo, Paz e Terra, 2000.
FREITZEN, S. J. Exercícios Práticos de Dinâmica de Grupo. Petrópolis,
Vozes, 2001.

Bibliografia Complementar
PELICIONI, M. C. F.; MIALHE, F. L. Educação e Promoção da Saúde Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Santos.
GIL, A. C. Metodologia do ensino superior, 4ª edição. São Paulo: Grupo
Gen.
ZABALZA, M. A. Diários de Aula - Um instrumento. Porto Alegre: Artmed.
MINICUCCI, A. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. 5ª edição. São
Paulo: Grupo Gen.
OLIVEIRA, J. B. A. e. Repensando a Educação Brasileira: O que Fazer para
Transformar nossas Escolas. São Paulo: Atlas.

ESTÉTICA E COSMETOLOGIA

Introdução a Estética e Cosmetologia. Harmonia do corpo e da mente. Relação
entre Beleza, Saúde e Estética. Conceitos básicos integrados sobre anatomia,
morfologia, macroscópica e funcional da pele, cabelo, unha etc. Formulações e
matérias-primas e as técnicas de obtenção do cosmético, desenvolvimento de
novos produtos e novas formas de apresentação, preparo e/ou produção,
pesquisa de interferentes, estabilidade, acondicionamento e avaliação de
eficácia. Cosmecêuticos faciais, corporais e perfumarias e suas aplicações.
183

Bibliografia Básica
MATOS, S. P. DE. Cosmetologia Aplicada. São Paulo: erica editora, 2014.
ANSEL, H.G.; POPOVICH, N.G.; ALLEN, L. V. Farmacotécnica: Formas
Farmacêuticas e Sistemas de Liberação de Fármacos. São Paulo: Premier,
2000.
LUPI, O.; BOLEIRA, M. Dermatologia Fundamental. Rio de Janeiro: AC
Farmacêutica.

Bibliografia Complementar
RIVITTI, E. A. Manual de Dermatologia Clínica de Sampaio e Rivitti. Porto
Alegre: Artes Médicas.
STEINER, D. Envelhecimento Cutâneo. Rio de Janeiro: AC Farmacêutica.
STORPIRTIS,

S.;

GONÇALVEZ,

J.E.;

CHIANN,

C;

GAI,

M.N.

Biofarmacotécnica. Guanabara Koogan, 2009.
AULTON, M.E. Delineamento de Formas Farmacêuticas. 2ª Ed., Elsevier
2016.
PETRI, V. Dermatologia Prática. Rio de janeiro: Guanabara Koogan.

LIBRAS

História, Língua, Identidade e Cultura Surda .Visão contemporânea sobre os
fundamentos da Inclusão . Cultura e Identidade Surda. Língua Brasileira de
Sinais.

Critérios

diferenciados

da

Língua

Portuguesa

para

Surdos.Reconhecimento da linguagem de movimentos, gestos, comunicação e
expressão possível através do corpo. Tradução e Interpretação em Libras.
Dinâmicas e técnicas para interpretação
Bibliografia Básica

QUADROS, R. M.;

CRUZ, C. R. Língua de Sinais - Instrumento de

Avaliação. Porto Alegre: Artmed.
FERNANDES, E. (org). Surdez e bilingüismo. Porto Alegre: Mediação, 2007.
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HONORA, M.; FRIZANCO, M. L. E. Livro ilustrado de língua brasileira de
sinais; desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez.
São Paulo: Ciranda Cultural, 2009.
Bibliografia Complementar

SILVA, I. R; KAUCHAKJE, S.; GESUELI, Z. Mª (orgs). Cidadania, surdez e
linguagem: desafios e realidades. São Paulo: Plexus, 2003.
BIANCHETTI, L.; FREIRE, I.M. Um olhar sobre a diferença: interação,
trabalho, cidadania. 7.ed. Campinas, Papirus, 1998.
MOURA, M. C. Educação para Surdos - Práticas e Perspectivas II. Rio de
Janeiro: Santos.
GOLDFELD, M. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva
sociointeracionista. 5.ed. São Paulo: Plexus, 2002.
PACHECO, J. Caminhos para a inclusão: um guia para o aprimoramento
da equipe escolar. Porto Alegre: Artmed, 2007.

NUTRIÇÃO APLICADA A FARMÁCIA

Alimento e Nutriente. Bases fisiológicas da interação do alimento com o
organismo. Métodos de avaliação nutricional e parâmetros biológicos
relacionados ao valor nutritivo de alimentos. Necessidades nutricionais
humanas e as recomendações dietéticas. Relações entre saúde e dieta,
Dietoterapia, Suporte nutricional e Formulação de dietas enterais. Fortificação e
suplementação dos alimentos. Ingestão alimentar e qualidade nutricional de
dietas.

Bibliografia Básica
BORSOI, M. Â. Nutrição e Dietética (Noções Básicas). 13.ed. Edit. SENAC,
São Paulo, 2007.
CUPPARI, L. Guia de nutrição: Nutrição clinica no adulto. 2.ed.. São Paulo,
UNIFESP, Manole. 2005.
MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause alimentos, nutrição e
dietoterapia. 11.ed. São Paulo: Roca, 2005.
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Bibliografia Complementar
PHILIPPI, S. T. Nutrição e técnica dietética. Barueri, Manole, 2014.
WARDLAW, G. M.; SMITH, A. M. Nutrição Contemporânea. Porto Alegre:
AMGH.
CARELLE, A. C.; CÂNDIDO, C. C. Nutrição e Farmacologia. São Paulo:
Érica.
RIBAS FILHO, D.; SUEN, V. M. M. (coords.). Tratado de Nutrologia. São
Paulo: Manole.
PEREIRA, A. F.; BENTO, C. T. Dietoterapia, Uma Abordagem Prática. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan.

PRIMEIROS SOCORROS

Primeiros Socorros. Emergências mais frequentes no cotidiano, nas clínicas e
nos hospitais, suas causas, sintomatologia, prevenção e tratamento de
urgências. Primeiros socorros em epilepsia, parada cardíaca, parada
respiratória, mal súbito, imobilizações, queimaduras, traumáticos e outros.
Biossegurança no trabalho com materiais biológicos e produtos químicos.
Riscos físicos. Combate a Incêndios. Resíduos.

Bibliografia Básica
DUNCAN, B.B. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária
baseada em evidências. 3.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002.
NAEMT

(Nacional

Association

of

Emergency

Medical

Technicians).

Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado. 6.ed. São Paulo: Elsevier,
2007.
BARSANO, P. R. et al. Biossegurança:

Ações Fundamentais para

Promoção da Saúde. São Paulo: Érica.

Bibliografia Complementar
FARCY, D. A.; CHIU, W. C.; FLAXMAN, A.; MARSHALL, J. P. Cuidados
Intensivos na Medicina de Emergência. Porto Alegre: AMGH.
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MARTINS, H. S.; et al. Emergências Clínicas: Abordagem Prática. São
Paulo: Manole.
CANESIN, M. F.; TIMERMAN, S. (eds.). Treinamento de Emergências
Cardiovasculares da Sociedade Brasileira de Cardiologia Avançado: TECA
A e B. São Paulo: Manole.
MARTINS, H. S.; et al. Pronto-socorro: medicina de emergência. 3.ed.
Barueri: Manole, 2013.
REIS, P. G. T. de A. SOS Doutor - Emergências Cirúrgicas em ProntoSocorro. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
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