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PPRROOJJEETTOO PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO DDOO CCUURRSSOO DDEE FFAARRMMÁÁCCIIAA 

CCEENNTTRROO UUNNIIVVEERRSSIITTÁÁRRIIOO DDEE AANNÁÁPPOOLLIISS  // UUNNIIEEVVAANNGGÉÉLLIICCAA 

 

 
1. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 

 
 

1.1 Contexto socioeconômico e político da sociedade contemporânea 

 

As mudanças provocadas pelo avanço do conhecimento, da tecnologia e da comunicação apresentam 

novos rumos e desafios não somente em setores produtivos, mas nas mais diversas áreas de relacionamento do 

homem. 

Os reflexos dessa revolução sobre a cultura e sobre a educação são imensos. De um lado, tem-se a 

universalização da informação, libertando os indivíduos das limitações das culturas nacionais e abrindo 

possibilidades para a internacionalização da cidadania. Por outro lado, passa a exigir que esse cidadão seja 

instruído, receba adequada preparação para que possa participar e usufruir dos avanços que a nova ordem 

oferece. A educação, assim, coloca-se como ponto central dessa mudança que se opera em todo o mundo. Ela 

se torna no passaporte para a entrada no mundo da tecnologia e para quebrar as limitações que as distâncias 

científicas e tecnológicas têm imposto aos cidadãos que residem fora do eixo econômico das principais 

economias globais. 

Os novos desafios educacionais, produtivos e sociais e as novas estruturas de tomadas de decisões 

pedagógicas, políticas e técnicas da atualidade exigem novas dinâmicas, atribuições e expectativas de 

funcionamento das instituições universitárias. 

Estudos recentes ressaltam aspectos importantes que precisam ser considerados nas políticas e práticas 

de Ensino Superior, dentre eles: 

- Consideração das mudanças que estão ocorrendo na produção e na transmissão do conhecimento. 

- O aprendiz precisa ser considerado em sua individualidade biológica, com diferentes estilos de aprendizagem, 

cuja ênfase deverá estar na construção do conhecimento, e não na instrução. 

- O currículo deve ser algo construído com critérios que considerem uma nova cosmovisão e promoção de 

diálogo permanente entre o indivíduo e o seu meio ambiente, entre o professor e aluno, e que seja flexível e 

baseado nas peculiaridades do contexto local. 

- Adoção de estratégias metodológicas e processo de avaliação que assegurem que os alunos ajam com 

responsabilidade, capacidade crítica e com autonomia e que sejam apropriadas às particularidades da 

competência a ser desenvolvida e às características dos alunos. 

- Necessidade de maior estreitamento do vínculo entre pesquisa-ensino-extensão. 

Esta Instituição colabora com a universalização do acesso ao conhecimento científico, técnico, ético e 

cultural. A formação proposta nos documentos institucionais visa ao desenvolvimento de competências e 
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habilidades que permitam ao acadêmico atuar em campos profissionais específicos, contribuindo para a melhoria 

das condições de vida e o desenvolvimento cultural e socioeconômico da região. 

O Centro Universitário de Anápolis objetiva ampliar sua prestação de serviços por meio de modalidades de 

ensino diversificadas, em nível presencial e a distância, articuladas à pesquisa e à extensão, com base na 

qualidade social e na excelência acadêmica e pedagógica. Essa visão apoia-se nas demandas por ensino 

superior, necessário à formação do cidadão, como resposta à premência do desenvolvimento regional, buscando 

a inserção sociocultural e produtiva, de modo a contribuir para a elevação dos níveis de qualidade de vida e 

dignidade da coletividade. 

Pensar em um Projeto Pedagógico para o curso de Farmácia implica em considerar a evolução da 

formação dos profissionais farmacêuticos. As escolas de Farmácia no Brasil surgiram no tempo em que o médico 

dependia do farmacêutico na 'arte de formular'. Ao farmacêutico cabia acompanhar e entender o que fosse 

pertinente ao medicamento. Os primeiros cursos de Farmácia já se orientavam no sentido de formar profissionais 

capazes de pesquisar e compreender tanto a natureza química dos fármacos como as suas ações e aplicações. 

Isso significava conhecimento sobre a obtenção de substâncias químicas através de síntese em laboratório, o 

estudo do corpo humano e o tratamento dos seus problemas por meio de fármacos. Em seu eixo principal, os 

cursos de Farmácia sempre objetivaram capacitar profissionais a pesquisar e a produzir as mais eficientes formas 

farmacêuticas para manter a saúde do organismo. No início do século XX, o farmacêutico ainda era o “boticário” 

que criava e produzia fórmulas em seu próprio estabelecimento, a farmácia ou botica. O farmacêutico era 

integrado ativamente na vida de pequenas comunidades e, como tal, era detentor da mesma confiança. Contudo 

a sua atividade profissional sofreu desdobramentos ao longo dos anos. Nas últimas décadas, em substituição ao 

estabelecimento farmacêutico de outrora, começaram a aparecer drogarias especializadas no comércio e 

dispensação de medicamentos produzidos pela indústria farmacêutica. Houve então a migração de inúmeros 

profissionais que exerciam sua atividade nas farmácias e boticas, principalmente nos grandes centros, para a 

atividade industrial. E assim, o estado de Goiás tornou-se forte no desenvolvimento do setor farmacêutico. Aqui, 

consolidou-se um parque industrial envolvendo empresas, sindicatos, associações e vários órgãos 

governamentais, caracterizando-se como um "cluster" de grande dinamismo. Como parte da política de 

desenvolvimento industrial, foi instalado o Polo Farmacêutico do Estado, com dezenas de indústrias do ramo 

farmacêutico em funcionamento, sendo que grande parte delas está situadas no DAIA, primeiro polo para a 

industrialização do interior do País, situado a apenas 140 km de Brasília, numa área de 593 hectares, às margens 

das rodovias federais BR 060/153 e da rodovia estadual GO 330, junto a Estação Aduaneira do Interior e a um 

terminal ferroviário. 

Neste cenário foi implantado, no ano de 2005, Projeto Pedagógico do curso de Farmácia, propondo a 

oferecer uma formação humana, técnico-científica, ética e profissional para atender às demandas sociais, 

econômicas e políticas da sociedade contemporânea, com especial atenção para as especificidades das 

realidades regional e local. 

 

 
1.2 Contexto educacional local e regional 
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Na região Centro-Oeste, na área que abrange todo o Estado de Goiás e o Distrito Federal, há uma 

concentração urbana mais densa, onde se localizam duas regiões metropolitanas: Goiânia/GO e Brasília/DF; a 

microrregião do Entorno de Brasília/GO e a cidade de Anápolis/GO. A cidade de Goiânia, capital do Estado de 

Goiás, conta atualmente com 1.333.767 habitantes, segundo dados da Secretaria de Planejamento do Estado de 

Goiás (GOIÁS, SEPLAN, 2012). Se considerarmos a região metropolitana, essa população atinge cerca de 2 

milhões de habitantes. Já a cidade de Brasília tem uma população de 2.570.160 habitantes (IBGE, 2010), porém, 

na região metropolitana, ultrapassa 3 milhões. 

No caminho da BR 060, entre Brasília/DF e Goiânia/GO, está a cidade de Anápolis/GO, com um 

quantitativo populacional de 342.347 habitantes, segundo o Censo do IBGE/2012. Essa cidade de porte médio é 

considerada um ponto estratégico de contato entre a microrregião Centro-Sul e o Norte do Estado, sendo  

também um importante entreposto, ligando as regiões Sudeste e Norte do país. Para além da posição geográfica, 

a cidade tem sido alvo de políticas federais que desencadearam e vêm consolidando o processo de expansão 

econômica. 

Numa análise histórica, é possível observar que, ao longo dos 107 anos da emancipação de Anápolis, a 

posição geográfica estratégica e a dinâmica urbana local a credenciam como um centro regional. Não por acaso, 

entre os anos 1930 e 1950, Anápolis foi o maior centro comercial da região Centro-Oeste. Um fator fundamental 

nesse processo foi a chegada da ferrovia, em 1935. Alguns fatos evidenciam essa tese: em 1942, foi instalado o 

primeiro banco goiano, cujo nome era Banco Comercial do Estado de Goiás, tendo este 14 filiais no Estado, 

inclusive em Goiânia; o segundo banco goiano, o Banco Imobiliário do Oeste Brasileiro S/A, inaugurado em 1945, 

também era Anapolino. 

Em 1932, foi inaugurado o Colégio Couto Magalhães, embrião da Associação Educativa Evangélica, 

fundada em 1947, que, posteriormente, seria a mantenedora das Faculdades Integradas da AEE, transformadas, 

em 2004, no Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. 

Em alguma medida, Anápolis se beneficiou da política de interiorização do Brasil, desenvolvida por 

Getúlio Vargas, com o nome de Marcha para o Oeste. Foi assim que, em 1941, foi fundada a Colônia Agrícola 

Nacional de Goiás, no Vale do São Patrício, hoje cidade de Ceres. Nessa cidade, a Associação Educativa 

Evangélica criou novas Unidades: o Colégio Álvaro de Melo e a Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício. 

A construção de Goiânia, nas décadas de 1930 e 1940, bem como a edificação da nova capital federal – 

Brasília, inaugurada em 1961 – e a rede de rodovias que lhe dariam suporte, impactaram Anápolis, pois o 

município passou à condição de entroncamento de importantes estradas de rodagem federais e estaduais. Tudo 

isso fez aumentar a população do Estado e a demanda pelo ensino em Goiás. Mais uma vez, Anápolis dava 

resposta a esse desenvolvimento, com a criação dos primeiros cursos de ensino superior fora da capital, por  

meio da Associação Educativa Evangélica, em 1960, com a oferta das licenciaturas em  História,  Letras, 

Geografia e Pedagogia. 

Nos anos 1970, Anápolis passou a ser uma referência no projeto de desenvolvimento industrial, com a 

criação do DAIA (Distrito Agroindustrial de Anápolis), inaugurado em 1976. Este Distrito serviria de modelo para 

que outros do gênero fossem instalados no interior do Estado. O DAIA abriga, atualmente, o maior número de 
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empresas do Estado. Enquanto tal promove a interligação da cidade a grandes metrópoles e outros países, 

dinamizando a economia local. 

Outra ação que influenciou diretamente a dinâmica urbana local foi a efetivação da Estação Aduaneira do 

Interior, conhecida como Porto Seco. O Porto Seco propicia a distribuição de mercadorias e facilita as 

exportações. 

Prevista para finalizar em 2015, a construção do Aeroporto de Cargas de Anápolis, considerada obra 

estratégica para a consolidação da plataforma multimodal no município, irá fazer de Anápolis um centro de 

logística, garantindo atração de mais investimentos e o escoamento de produtos, podendo ser em breve um dos 

principais centros de distribuição da produção no Brasil. 

Na década de 1990, a abertura e/ou ampliação de Instituições de Ensino Superior têm orientado discursos 

locais que asseguram ser a cidade de Anápolis um verdadeiro “polo de educação”. As Instituições de Ensino 

Superior são também representativas da dinâmica urbana desse município. A oferta de educação superior 

promove a circulação de pessoas, dinamizada pela instalação de muitos jovens que se mudam ou vêm 

diariamente de cidades circunvizinhas para Anápolis. 

Em face do quadro sociopolítico, econômico e cultural de Anápolis e região, a UniEVANGÉLICA contribui 

positivamente com a comunidade, tanto no atendimento às demandas de ensino de graduação e pós-graduação, 

como na pesquisa científica e em atividades de extensão 

A história desta Instituição de Ensino Superior revela que sua inserção regional, iniciada há 70 anos, vem 

acompanhando o desenvolvimento do país. A ampliação das instalações físicas e de laboratórios, o aumento da 

oferta de cursos e vagas e as ações de pesquisa e extensão têm sido realizadas de acordo com o cenário 

socioeconômico e as demandas regionais. 

Nesse sentido, o credenciamento institucional para a modalidade a distância amplia as possibilidades para 

o cumprimento de sua missão institucional. A perspectiva regional ganha novo escopo, agora em nível nacional, 

por meio de uma educação a distância mediada via novas tecnologias de informação e comunicação. Assim 

como as demais ações institucionais, em seu projeto educacional, as ações de planejamento da estrutura inicial 

para a modalidade a distância também foram desenhadas utilizando conceitos inovadores de gestão e adotando 

políticas institucionais modernas e eficazes. Dessa forma, a EAD nasce com as mesmas características 

institucionais de busca pela qualidade que permeiam seu trabalho desde o ano de 1961, quando da criação de 

seu primeiro curso superior. Para tanto, investimentos específicos inerentes a um projeto de EAD - em recursos 

educacionais, humanos, tecnológicos e financeiros já se fazem presentes, criando as possibilidades e os 

caminhos para que a missão institucional seja cumprida, agora, no cenário educacional brasileiro. Os valores, os 

objetivos e as metas institucionais serão trabalhados no sentido de atender às necessidades dos alunos em cada 

um dos Polos de Apoio Presencial, propondo atuações pedagógicas que possam responder de maneira 

adequada a essas necessidades. 

No que se refere ao ensino de Farmácia, havia no Brasil um descompasso em termos de formação 

profissional. Então, o Conselho Nacional de Educação (CNE), através de sua Câmara de Ensino Superior, 

aprovou no dia seis de novembro de 2001 uma proposta de diretrizes curriculares que instituiu a mudança no 

ensino farmacêutico. Através da RESOLUÇÃO CNE/CES 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002, que instituiu 
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Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, foi implantado o curso de Farmácia do 

Centro Universitário de Anápolis. Foi criado por força da Resolução do Conselho Acadêmico Superior/ Nº 07 de 

21/10/2004 e reconhecido pelo Ministério de Educação através da Portaria SESU 58, de 26/01/2009. De acordo 

com essas diretrizes, o profissional, denominado Farmacêutico Generalista deveria ser “capacitado ao exercício 

de atividades referentes aos fármacos e aos medicamentos, às análises clínicas e toxicológicas e ao controle, 

produção e análise de alimentos, pautado em princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e 

econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade”. Ao 

longo dos seus 11 anos de funcionamento, o curso contribuiu para a formação de farmacêuticos, que alcançaram 

espaço profissional nas diferentes áreas de atuação. 

Nesse interim, a farmácia brasileira continuou trilhando inúmeras transformações. E, tendo em vista os 

avanços ocorridos na profissão farmacêutica iniciou-se a partir de 2015, um novo movimento nacional articulado 

pelo Conselho Federal de Farmácia envolvendo as comissões de ensino dos Conselhos Regionais de Farmácia, 

bem como as Instituições de Ensino Superior do país, na perspectiva da organização de novas diretrizes 

curriculares. A proposta de documento final foi elaborada em um evento nacional promovido pelo CFF em 2016, 

apreciada em uma audiência publica promovida pelo Conselho Nacional de Educação em abril de 2017, para em 

seguida ser apreciada e homologada pelo senhor Ministro da Educação. De acordo com as novas diretrizes “O 

curso de Graduação em Farmácia tem como perfil do formando egresso/profissional o Farmacêutico, profissional 

da saúde, com formação centrada nos fármacos, nos medicamentos e na assistência farmacêutica, e de forma 

integrada às analises clínicas e toxicológicas, aos cosméticos e aos alimentos, em prol do cuidado à saúde do 

individuo, da família e da comunidade”. 

 
2. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
2.1 Características da Instituição Mantenedora 

A Associação Educativa Evangélica – AEE, fundada em 31 de março 1947, pelo Reverendo Arthur 

Wesley Archibald, tem como tarefa fundamental contribuir para a educação e a formação de crianças, jovens e 

adultos da região Centro-Oeste. 

Criada como mantenedora de escolas, em diversos níveis, a AEE é uma instituição confessional, de 

caráter interdenominacional e marca presença com a fundação de escolas em diversas cidades do Estado de 

Goiás. 

No nível básico, fundou o Colégio Couto Magalhães, em Anápolis; o Colégio Álvaro de Melo, em Ceres; o 

Educandário Nilza Rizzo, a Escola Luiz Fernandes Braga Júnior, o Normal Regional e o Sítio de Orientação 

Agrícola, em Cristianópolis; tendo estes últimos sido desativados, ao longo do tempo. 

Durante a década de 1960, no contexto da interiorização do desenvolvimento provocado pela 

transferência da capital federal para a Região Centro-Oeste, e a partir da abertura propiciada pelo governo 

federal para o credenciamento de novas Instituições de Ensino Superior, a AEE criou sua primeira faculdade. 

Assim, em 27 de fevereiro de 1961, o Conselho Federal de Educação autorizou o funcionamento da Faculdade 

de Filosofia Bernardo Sayão – FFBS, com a oferta dos cursos de Letras, História, Geografia e Pedagogia. Em 18 



Projeto Político Pedagógico do Curso de Farmácia 13 

 

 

 

de março de 1969, a Faculdade de Direito de Anápolis – FADA – foi autorizada a funcionar e, em 23 de novembro 

de 1971, foi igualmente autorizada a Faculdade de Odontologia. A Faculdade de Filosofia do Vale do São 

Patrício, situada em Ceres, no Estado de Goiás, foi autorizada a funcionar pelo Decreto nº. 76.994, de 7 de 

janeiro de 1976, tendo esta os cursos de Letras e Pedagogia. Em 1993, as faculdades criadas até então foram 

transformadas em Faculdades Integradas, por força de seu Regimento Unificado. 

Mais recentemente, ao final da década de 1990, as Faculdades Integradas da Associação Educativa 

Evangélica ampliaram suas instalações e a oferta de novos cursos, incluindo Ciências Contábeis, em Ceres, e 

Administração, Educação Física e Enfermagem, em Anápolis. Em 2002, deu-se a oferta do curso de Fisioterapia, 

sendo também ampliado o número de vagas para Educação Física e Direito. 

Convicta da relevância de sua proposta educacional, fundamentada em valores cristãos, éticos e democráticos, 

as Faculdades Integradas da Associação Educativa Evangélica foram credenciadas como Centro Universitário de 

Anápolis – UniEVANGÉLICA, em março de 2004. 

Missão: 

A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios cristãos, tem como missão: promover, 

com excelência, o conhecimento por meio do ensino nos diferentes níveis da pesquisa e da extensão, buscando 

a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 

Imbuída de sua missão, a Instituição tem, enquanto valores, a competência, o profissionalismo e o 

trabalho participativo, norteando suas ações por princípios éticos, morais e cristãos. A Instituição nutre, ainda, a 

expectativa de que, nos próximos 5 anos, será consolidada como instituição cristã de educação e centro de 

excelência em ensino, pesquisa e extensão, utilizando conceitos inovadores de gestão e adotando políticas 

institucionais modernas e eficazes na condução de seu projeto educacional, tais como: 

Exercício de sua função social, evidenciando as áreas de atuação educacional, assistencial, política, social e 

cultural. 

Desenvolvimento de um Projeto Institucional de qualidade, que valorize as potencialidades e individualidades 

do ser humano. 

Valorização profissional, investindo em projetos de capacitação que visem ao aprimoramento e ao crescimento 

intelectual. 

Desenvolvimento de programas institucionais que possibilitem a consolidação do Projeto Pedagógico do 

Centro Universitário, garantindo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão universitária. 

Estímulo a projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de prestação de serviços. 

 

2.2 Características da mantida 

O Centro Universitário de Anápolis foi criado a partir das Faculdades Integradas da Associação Educativa 

Evangélica, tendo sido credenciado em 15 de março de 2004, por meio da Portaria Ministerial nº. 628, publicada 

no D.O.U. nº. 52, de 16 de março de 2004. Em decorrência de seu credenciamento, a Instituição criou, então, em 

2004, o curso de Sistemas de Informação, no turno noturno, e em 2005, o curso de Ciência da Computação, no 

turno matutino, e os cursos de Farmácia e Biologia/Licenciatura, no período noturno. Em 2008, novos cursos 

foram criados – Medicina, no turno diurno e Engenharia Civil, no turno noturno, além dos seguintes cursos 
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superiores de tecnologia: Gastronomia, Gestão Financeira, Produção Sucroalcooleira, Radiologia e Redes de 

Computadores, todos no turno noturno. 

No que se refere à educação a distância, em 2005, dando início a essa modalidade, o Centro  

Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, cria o Núcleo de Educação a Distância – NEAD com a oferta de 

curso de extensão e seminários. Em continuidade à oferta desta modalidade, em 2009, de acordo com a Portaria 

4.059 de 2004, que prevê que as instituições de ensino superior possam introduzir na organização pedagógica 

curricular de cursos superiores a oferta de disciplinas integrantes do currículo na modalidade semipresencial, 

inicia-se a oferta dos 20% da carga horária dos cursos reconhecidos, nessa modalidade. Cria-se, em junho de 

2012, a Coordenação de Educação a Distância. 

Atualmente, o Centro Universitário de Anápolis, com o olhar voltado para a realidade presente e visão de 

futuro, atua estrategicamente, por meio de uma gestão inovadora e compartilhada. Assim, redefine prioridades, a 

fim de viabilizar sua missão e, desse modo, participar efetivamente do processo de desenvolvimento 

socioeconômico e cultural da região. 1.4 Áreas de Atuação Acadêmica 

Considerando sua missão, a UniEVANGÉLICA concretiza sua proposta educativa por meio dos cursos de 

graduação – licenciatura e bacharelado, cursos superiores de tecnologia, cursos de pós-graduação lato e stricto 

sensu, dos programas e linhas de pesquisa e, ainda, dos cursos de extensão. Essa prerrogativa da Instituição em 

ofertar cursos nos diferentes níveis de ensino superior favorece a articulação entre as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. A dinâmica da integração dessas atividades mobiliza o processo educativo. Nesse sentido, 

a UniEVANGÉLICA incorpora às suas atividades acadêmicas programas de iniciação científica, além de projetos 

de extensão e ação comunitária, que proporcionam outros espaços de construção, contextualização e divulgação 

do conhecimento. Do mesmo modo, a utilização de novas tecnologias da informação, baseadas na comunicação 

e na interação, contribuem para o desenvolvimento das habilidades cognitivas do acadêmico, tais como busca, 

análise crítica, julgamento, síntese e produção do conhecimento, com maior autonomia. 

 
 
 

3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

3.6.4 Atividades de ensino e sua articulação com a pesquisa e extensão 

O ensino, na UniEVANGÉLICA, tem como pressuposto a relação dialógica, que se apresenta como 

promotora da relação horizontal de respeito mútuo entre professor e aluno. Não se permite mais o ensino 

enciclopedista, onde o professor aparece como o único doador de conhecimento ao estudante. 

Sendo assim, o ensino na UniEVANGÉLICA é baseado no contato do estudante com o mundo, com o 

conhecimento, refletindo sobre ele, reformulando-o, pois o mundo e o conhecimento são dinâmicos e mutáveis, 

não estão prontos e requerem a reconstrução diuturna da sociedade. Busca, deste modo, a integração entre as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, tendo em vista promover a formação acadêmica de forma 

contextualizada, a partir de análise e interpretação de fenômenos sociais e naturais, abordados com adequação 

científica e incorporando o hábito de investigação com rigor metodológico. 
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A IES entende que a capacidade de criar e trabalhar com o conhecimento pode garantir o 

desenvolvimento de uma instituição educativa, como também de um país de forma sustentável e soberana. Por 

isso, educar pessoas que saibam criar e trabalhar o conhecimento é fundamental para uma nação. É dessa  

relação com o saber que se formam cidadãos críticos, autores, reflexivos, criativos. Um saber que é assim 

construído percebe melhor a necessidade de transformar o mundo para que ele seja melhor para um maior 

número de pessoas. O profissional formado nessa concepção de mundo, de homem, de educação e de ensino 

compreende melhor a responsabilidade social de sua profissão num país ainda tão carente de formados em nível 

superior. Enfim, é um profissional que é sensível aos problemas que a sociedade enfrenta. 

 
3.1 Identificação do Curso 

 

O Curso de Farmácia do Centro Universitário de Anápolis/UniEVANGÉLICA situa-se na Avenida 

Universitária, Km 3.5. Foi criado por força da Resolução do Conselho Acadêmico Superior/ Nº 07 de 21/10/2004, 

teve inicio em 2005, tendo sido reconhecido pelo Ministério de Educação através da Portaria SESU 58, de 

26/01/2009. O Curso de Farmácia adota a filosofia geral do Centro Universitário de Anápolis, fundamentada em 

princípios cristãos com a missão de promover, com excelência, o conhecimento por meio do ensino nos 

diferentes níveis, da pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos comprometidos com o 

desenvolvimento sustentável. Tendo em vista as transformações ocorridas nas áreas de atuação do profissional 

farmacêutico, a nova matriz curricular está sendo ofertada (2017/1) conforme as DCNs/2017 com uma carga 

horária de 4900 horas distribuídas em 5 anos (10 períodos), para o período noturno, 60 vagas semestrais, tempo 

mínimo de integralização curricular de 10 semestres e tempo máximo de 15 semestres. É ofertado com uma 

carga horária de estágio de 940 horas correspondendo a 19,7% da carga horária total do curso. Em atendimento 

à Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 e Decreto nº 4281 de 25 de junho de 2002, o curso de Farmácia trabalha 

conteúdos de Educação Ambiental, na disciplina optativa: Saúde e Meio Ambiente: Vetores de Importância 

Médica e nos Seminários Interdisciplinares. Em virtude do Parecer CNE/CP Nº 8/ 2012, Resolução CNE/ CP 

Nº1/2012 e Lei Nº 9394/96, Parecer CNE/CP Nº 3/2004 o curso de Farmácia trata os conteúdos de educação em 

direitos humanos, educação das relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira, africana e indígena na disciplina 

obrigatória: Saúde e Sociedade II: Sociologia. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia/2017 definem que o profissional 

farmacêutico terá “formação centrada nos fármacos, nos medicamentos e na assistência farmacêutica, e de 

forma integrada às análises clinicas e toxicológicas, aos cosméticos e aos alimentos, em prol do cuidado à saúde 

do indivíduo, da família e da comunidade. A formação deve ser pautada em princípios éticos e científicos, 

capacitando-o para o trabalho nos diferentes níveis de complexidade do sistema de saúde, por meio de ações de 

prevenção de doenças, de promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como na pesquisa e no 

desenvolvimento de serviços e de produtos para a saúde”. Nesta direção, a matriz curricular foi estruturada com 

conhecimentos nas áreas de ciências exatas, ciências biológicas, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências 

da saúde e ciências farmacêuticas. A necessária articulação entre conhecimentos, competências, habilidades e 

atitudes, a formação do futuro profissional farmacêutico encontra-se estruturada em três eixos: Cuidado em 
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Saúde, Tecnologia e Inovação em Saúde e Gestão em Saúde. Nesses três eixos de formação, o  curso  

contempla atividades teóricas, práticas, estágios curriculares obrigatórios, trabalho de conclusão de curso e 

atividades complementares articulando a formação acadêmica à atuação profissional. O ensino é ministrado 

tendo como meta a excelência da qualificação no nível de graduação de cidadãos/farmacêuticos competentes no 

exercício da profissão. A pesquisa é caminho para alcançar a meta da qualidade do ensino, nos níveis de 

graduação e pós-graduação. Com isso, o Colegiado do Curso de Farmácia contribui para construção do 

desenvolvimento científico-tecnológico e, também, para a formação de pesquisadores capazes de produzir 

insumos farmacológicos para a elaboração da política nacional de medicamentos, visando ao aprimoramento da 

assistência farmacêutica à saúde. Ações sociais são desenvolvidas no curso conforme princípios do SUS. Os 

estudantes realizam o estágio “Saúde Pública/Assistência Farmacêutica” em Unidades Básicas de Saúde da 

cidade de Anápolis. Além desse estágio, os estudantes estagiários têm a oportunidade de prestar serviço ao 

usuário do sistema único de saúde, tendo em vista um convênio entre o Laboratório de Análises Clinicas do curso 

de Farmácia com o SUS. São desenvolvidas ações voltadas aos programas de iniciação científica, de monitorias 

e programas de pós-graduação. Capacitar recursos humanos em cada uma das áreas de atuação do profissional 

farmacêutico é meta do Curso de Farmácia do Centro Universitário de Anápolis. 

 
 

3.2 Formas de ingresso (processo seletivo, vagas remanescentes - portadores de diplomas, 
transferências) 

 
Conforme o Regimento Interno do Centro Universitário de Anápolis, as normas e informações gerais que  

se relacionam às formas de ingresso aos cursos encontram-se explicitadas através do capitulo II (Anexo 1). 

As inscrições para o processo seletivo vestibular são abertas em edital pela Instituição, do qual devem 

constar os cursos oferecidos com as respectivas vagas, os prazos para inscrição, a documentação exigida, a 

relação das provas, os critérios de classificação e de desempate e demais informações úteis. O ingresso de 

candidatos ao curso de Farmácia se faz através de processo seletivo vestibular, de forma idêntica aos demais 

cursos da Instituição. Outra forma de ingresso se faz através da abertura de editais para transferidos e portadores 

de diploma, caso haja disponibilidade de vagas no curso. 

 
3.3 Justificativas do Curso de Farmácia 

 

O Estado de Goiás, com a sua vocação industrial, se projetou em âmbito nacional através da consolidação 

de seu parque industrial farmacêutico, com cerca de 40 empresas farmacêuticas de médio e grande porte que 

geram uma empregabilidade significativa. Estas empresas, fortemente concentradas no eixo Anápolis-Goiânia, 

sendo na sua maioria sediadas no DAIA (Distrito Agro-Industrial de Anápolis), vêm experimentando um sensível 

crescimento e demonstrando grande capacidade de responder aos desafios colocados pelas novas condições 

competitivas. A aprovação da chamada "lei dos genéricos" (Lei 9.787/99) abriu novas e grandes oportunidades 

para as indústrias nacionais do ramo, criando condições para um novo salto da indústria farmacêutica em Goiás. 



Projeto Político Pedagógico do Curso de Farmácia 17 

 

 

 

Este fato aumenta em Anápolis a necessidade de formação de recursos humanos na área industrial farmacêutica. 

Soma-se a esta demanda a necessidade crescente de profissionais capacitados para enfrentar os desafios 

crescentes com a implementação de novas políticas de saúde em outros setores, tais como: Farmácias 

Comunitárias, Hospitais e Unidades Básicas de Saúde, Farmácias Magistrais, Indústrias de Alimentos e 

Laboratórios de Análises Clínicas, situação esta observada principalmente no interior do Estado. Além disso, a 

necessidade de ações sociais pertinentes aos princípios do SUS. 

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA tem como foco central de sua missão a formação e 

o desenvolvimento humano e profissional, de jovens e adultos, a partir de uma concepção de educação 

fundamentada nos valores cristãos, princípios científicos e inovações tecnológicas, como instrumento de 

valorização da vida e de inclusão sociocultural, política e econômica do cidadão e de promoção do 

desenvolvimento regional. 

Entendendo a relevância de sua vocação, e, por seu alto compromisso com a valorização do humano e a 

promoção do desenvolvimento socioeconômico e cultural do Centro-Oeste do país, o Centro Universitário de 

Anápolis – UniEVANGÉLICA, Instituição sem fins econômicos, se firma no objetivo de expandir com qualidade, 

viabilizando a inclusão social. 

O curso de Farmácia foi criado no Centro Universitário de Anápolis como uma forma de resposta à 

demanda da sociedade, num momento em que o cenário da saúde pública e de produção e utilização de 

medicamentos colocam desafios para a formação de uma nova geração de farmacêuticos que possam ser 

agentes de transformação dessa realidade, caracterizada por: 

 Crescimento explosivo do mercado farmacêutico brasileiro, que se tornou o 4º mercado mundial, sem que 

houvesse aumento de acesso da população; 

 Diminuição dos investimentos públicos em produção e aquisição de medicamentos; 

 Uso irracional de medicamentos, com graves consequências para a saúde da população e para os custos 

dos sistemas de saúde, tanto públicos quanto privados; 

 Presença de produtos farmacêuticos ineficazes e/ou perigosos no mercado; 

 Falta de boas práticas de manufatura e de controle de qualidade em parcela significativa da indústria 

farmacêutica; 

 Crescente morbidade, mortalidade e gastos devidos a iatrogênese medicamentosa, em consequência de 

uso irracional de medicamentos e de problemas de controle de qualidade; 

 Domínio do mercado por empresas multinacionais e falta de desenvolvimento tecnológico local. 

Recentemente ocorreram mudanças significativas no cenário das empresas farmacêuticas do DAIA. Houve 

fusão de empresas locais com empresas multinacionais. Da mesma forma, houve venda de empresas locais à 

multinacionais. Esse quadro exige a formação de profissionais farmacêuticos ainda mais qualificados. Além da 

competência na área farmacêutica, o domínio da língua inglesa tornou-se uma exigência para enfrentar essa 

realidade. 

Reformular vários aspectos da qualificação do farmacêutico a fim de que esse profissional passe a atuar 

eficazmente, de forma que seu papel social seja desempenhado competentemente, em benefício da saúde da 
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população é uma realidade. Contribuições de vários autores definem esses novos caminhos. No Brasil, tanto a 

Federação Nacional dos Farmacêuticos como o Conselho Federal de Farmácia já realizaram exercícios de 

redefinição de prioridades para o Ensino Farmacêutico ao longo da última década. O Ministério de Educação, na 

formulação das Diretrizes Gerais para a Educação Farmacêutica no Brasil, também se engajou neste exercício. 

Destaque-se que o curso de Farmácia foi pensado não apenas para atender a uma demanda da 

sociedade, mas também pela importância em formar profissionais competentes e conscientes da transformação 

do meio em que se encontram. Para isso, conta com uma infraestrutura adequada e uma equipe de professores 

farmacêuticos mestres e doutores com ampla vivência profissional, capazes de fornecer o embasamento teórico- 

prático necessário à implantação e manutenção de um curso de qualidade. 

 
3.4 Objetivos do Curso de Farmácia 

 

O Curso de Farmácia do Centro Universitário de Anápolis tem o objetivo de formar profissionais 

farmacêuticos com competências e habilidades específicas para: 

 Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 

 Atuar em todos os níveis do cuidado em 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; 

 Atuar interdisciplinarmente e transdisciplinarmente com extrema produtividade na promoção da 

saúde baseado na convicção científica, de cidadania e de ética; 

 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; 

 Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de 

participação e contribuição social; 

 Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e 

científicos; 

 Desenvolver assistência farmacêutica individual e coletiva; 

 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; 

 Atuar em órgãos de regulamentação e fiscalização do exercício profissional e de aprovação, 

registro e controle de medicamentos, cosméticos, saneantes, domissaneantes e correlatos; 

 Atuar na avaliação toxicológica de medicamentos, cosméticos, saneantes, domissaneantes, 

correlatos e alimentos; 
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 Realizar, interpretar, emitir laudos e pareceres e responsabilizar-se tecnicamente por análises 

clínico-laboratoriais, incluindo os exames hematológicos, citológicos, citopatológicos e 

histoquímicos, biologia molecular, bem como análises toxicológicas, dentro dos padrões de 

qualidade e normas de segurança; 

 Realizar procedimentos relacionados à coleta de material para fins de análises laboratoriais e 

toxicológicas; 

 Avaliar a interferência de medicamentos, alimentos e outros interferentes em exames 

laboratoriais; 

 Avaliar as interações medicamento/medicamento e alimento/medicamento; 

 Exercer a farmacoepidemiologia; 

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

parentreral; 

 Atuar na gestão em saúde nas esferas de planejamento, administração e gestão de serviços 

farmacêuticos, incluindo registro, autorização de produção, distribuição e comercialização de 

medicamentos, cosméticos, saneantes, domissaneantes e correlatos; 

 Atuar no desenvolvimento e operação de sistemas de informação farmacológica e toxicológica 

para pacientes, equipes de saúde, instituições e comunidades; 

 Interpretar e avaliar prescrições; 

 Atuar na dispensação de medicamentos e correlatos; 

 Participar na formulação das políticas de medicamentos e de assistência farmacêutica; 

 Formular e produzir medicamentos e cosméticos em qualquer escala; 

 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; 

 Desenvolver atividades de garantia da qualidade de medicamentos, cosméticos, processos e 

serviços onde atue o farmacêutico; 

 Realizar, interpretar, avaliar, emitir laudos e pareceres e responsabilizar-se 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; 

 Atuar em tecnologia e inovação em saúde nas esferas de pesquisa e desenvolvimento, 

seleção, produção e controle de qualidade de produtos obtidos por biotecnologia; 

 Realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio 

ambiente, incluídas as análises de água, ar e esgoto; 

 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; 

 Exercer atenção farmacêutica individual e coletiva na área das análises clínicas e toxicológicas; 

 Gerenciar laboratórios de análises clínicas e toxicológicas; 
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 Atuar na seleção, desenvolvimento e controle de qualidade de metodologias, de reativos, 

reagentes e equipamentos. 

 
3.5 Perfil Profissional do Egresso 

 

De acordo com as DCNs/2017, “o perfil do egresso exige uma formação estruturada nos seguintes eixos: 

Cuidado em Saúde, Tecnologia e Inovação e Saúde e Gestão em Saúde”. O Cuidado em Saúde compreende  

um conjunto de ações e de serviços ofertados ao individuo, família e comunidade que considera a autonomia do 

ser humano pautada em ações que visem a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da prevenção de 

doenças, o que exige: 

 o acolhimento do indivíduo, verificação das necessidades, a realização da anamnese farmacêutica e o 

registro das informações referentes ao cuidado em saúde, considerando o contexto da vida e a 

integralidade do indivíduo 

 a avaliação e o manejo da farmacoterapia, com base em raciocínio clinico, considerando necessidade, 

prescrição, efetividade, segurança, comodidade, acesso, adesão e custo; 

 a solicitação, realização e interpretação de exames clinico laboratoriais e toxicológicos, a verificação e 

avaliação de parâmetros fisiológicos, bioquímicos e farmacocinéticos, para fins de acompanhamento 

farmacoterapêutico e provisão de outros serviços farmacêuticos; 

 a investigação de riscos relacionados à segurança do paciente, visando ao desenvolvimento de ações 

preventivas e corretivas; 

 a identificação de situações de alerta para o encaminhamento a outro profissional ou serviço de saúde, 

atuando de modo a preservar a saúde e a integridade do paciente; 

 o planejamento, a coordenação e a realização de diagnóstico situacional de saúde, com base em estudos 

epidemiológicos, demográficos, farmacoepidemiológicos, farmacoeconômicos, clinico laboratoriais e 

socioeconômicos, além de outras investigações de caráter técnico, científico e social, reconhecendo as 

características nacionais, regionais e locais; 

 a elaboração e aplicação de plano de cuidado farmacêutico, pactuado com o paciente e/ou cuidador, e 

articulado com a equipe interprofissional de saúde, com acompanhamento da sua evolução; 

 a prescrição de terapias farmacológicas e não farmacológicas e de outras intervenções relativas ao 

cuidado em saúde, conforme legislação específica no âmbito de sua competência profissional; 

 a dispensação de medicamentos, considerando o acesso e o seu uso seguro e racional; 

 o rastreamento em saúde, a educação em saúde, o manejo de problemas de saúde autolimitados, a 

monitorização terapêutica de medicamentos, a conciliação de medicamentos, a revisão da 

farmacoterapia, o acompanhamento farmacoterapêutico, a gestão da clinica, entre outros serviços 

farmacêuticos; 

 o esclarecimento ao indivíduo e, quando necessário, ao seu cuidador, sore a condição de saúde, 

tratamento, exames clinico-laboratoriais e outros aspectos relativos ao processo de cuidado; 
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 a busca, a seleção, a organização, a interpretação e a divulgação de informações que orientem a tomada 

de decisões baseadas em evidências científicas, em consonância com as políticas de saúde; 

 a promoção e a educação em saúde, envolvendo o individuo, a família e a comunidade, identificando as 

necessidades de aprendizagem e promovendo ações educativas; 

 a realização e interpretação de exames clinico-laboratoriais e toxicológicos, para fins de complementação 

de diagnóstico e prognóstico; 

 a prescrição, a orientação, a aplicação e o acompanhamento visando ao uso adequado de cosmético e 

outros produtos para a saúde; 

 a orientação sobre o uso seguro e racional de alimentos relacionados à saúde, incluindo os parenterais e 

enterais, bem como os suplementos alimentares; 

 a prescrição, a aplicação e o acompanhamento das práticas integrativas e complementares, de acordo 

com as políticas de saúde e a legislação vigente. 

“A Tecnologia em saúde é compreendida como um conjunto organizado de conhecimentos científicos, 

empíricos ou intuitivos, empregados na pesquisa, no desenvolvimento, na produção, na qualidade e na 

provisão de bens e serviços. A inovação, por sua vez, é a solução de problemas tecnológicos, 

compreendendo a introdução ou melhoria de processos, produtos, estratégias ou serviços,  tendo 

repercussão positiva na saúde individual e coletiva. A execução da tecnologia e inovação em saúde requer  

as seguintes competências: 

I- Pesquisar, desenvolver, inovar, produzir controlar e garantir a qualidade de : 

a) fármacos, medicamentos, insumos; 

b) biofármacos, biomedicamentos, imunobiológicos, hemocomponentes, hemoderivados e 

outros produtos biotecnológicos e biológicos; 

c) reagentes químicos, bioquímicos e outros produtos para diagnóstico; 

d) alimentos, preparações parenterais e enterais, suplementos alimentares e dietéticos; 

e) cosméticos, saneantes e domissanitários; 

f) outros produtos relacionados à saúde 

II- Pesquisar, desenvolver, inovar, fiscalizar, gerenciar e garantir a qualidade e tecnologias de processos e 

serviços aplicados à área de saúde, envolvendo: 

a) as tecnologias relacionadas a processos, práticas e serviços de saúde; 

b) A sustentabilidade do meio ambiente e a minimização de riscos; 

c) a avaliação da infraestrutura necessária à adequação de instalações e equipamentos; 

d) a avaliação e implantação de procedimentos adequados de embalagem e rotulagem; 

e) a administração da logística de armazenamento e transporte; 

f) a incorporação de tecnologia de informação, a orientação e o compartilhamento de 

conhecimentos com a equipe de trabalho; 

Entende-se como “gestão em saúde um processo técnico, político e social capaz de integrar recursos e ações 

para a produção de resultados. A sua execução requer as seguintes competências: 
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I- Identificar e registrar os problemas e as necessidades de saúde, o que envolve: 

a) conhecer e compreender as políticas públicas de saúde, aplicando-as de forma 

articulada nas diferentes instâncias; 

b) conhecer e compreender a organização dos serviços e sistemas de saúde; 

c) conhecer e compreender a gestão da informação; 

d) participar nas instâncias consultivas e deliberativas de políticas de saúde; 

II- Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar o plano de intervenção, processos e projetos o que 

envolve: 

a) conhecer e avaliar os diferentes modelos de gestão em saúde; 

b) conhecer e aplicar ferramentas , programas e indicadores que visem a qualidade ea 

segurança dos serviços prestados; 

c) propor ações baseadas em evidências científicas nas realidades socioculturais, 

econômicas e políticas; 

d) estabelecer e avaliar planos de intervenção e processos de trabalho; 

e) conhecer e compreender as bases de administração e da gestão das empresas 

farmacêuticas. 

 
III- Promover o desenvolvimento de pessoas e equipes, o que envolve: 

a) conhecer a legislação que rege as relações com trabalhadores e atuar na definição 

de suas funções e sua integração com os objetivos da organização do serviço; 

b) desenvolver a avaliação participativa das ações e serviços em saúde; 

c) selecionar, capacitar e gerenciar pessoas, visando à implantação e à otimização de 

projetos, processos e planos de ação. 

 

 
3.6 Políticas institucionais no âmbito do curso 

As politicas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do curso são norteadas pela política 

Institucional. 

 

3.6.1 Políticas institucionais de ensino no âmbito do curso 

O ensino se constitui essencialmente na produção da aprendizagem. Desta forma, a UniEVANGÉLICA 

concebe o papel do professor como mediador entre o aluno e o conhecimento. Está implícita na concepção de 

formação humana e profissional o processo de elaboração de conhecimento dinâmico e contextualizado, 

requerendo a participação ativa do acadêmico na construção de sua aprendizagem. Para tanto é necessária a 

adoção de metodologias de aprendizagem dinâmicas, inovadoras que criem condições adequadas para a 

construção do conhecimento pelo aluno. De igual modo, as ações de avaliação requeridas por essa concepção 

de educação superior devem ser contínuas, com ênfase na reflexão sobre a formação, por meio de processos 
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diagnósticos que tenham como propósito a identificação de êxitos e retificações para o re-planejamento, quando 

necessário, com vistas ao aprimoramento das ações educativas. 

A compreensão de que a educação é libertadora e dialógica, e se apresenta como promotora da relação 

horizontal de respeito mútuo entre professor e aluno, não permite mais o ensino conteudista e enciclopedista, 

onde o professor aparece como o único doador de conhecimento ao estudante. O ensino na UniEVANGÉLICA é 

sim um ensino baseado no contato do estudante com o mundo, com o conhecimento, refletindo sobre ele, 

reformulando-o, visto que o mundo e o conhecimento são dinâmicos e mutáveis, não estão prontos e requerem a 

reconstrução diuturna dos homens. Assim, a capacidade de criar e trabalhar com o conhecimento pode garantir o 

desenvolvimento de uma instituição educativa, como também de um país de forma sustentável e soberana. Por 

isso, educar pessoas que saibam criar e trabalhar o conhecimento é fundamental para uma nação. É apenas 

dessa relação com o saber que se forma cidadãos críticos, autores, reflexivos, criativos. Um saber que é assim 

construído percebe melhor a necessidade de transformar o mundo para que ele seja melhor para um maior 

número de pessoas. O profissional formado nessa concepção de mundo, de homem, de educação e de ensino 

compreende melhor a responsabilidade social de sua profissão num país ainda tão carente de formados em nível 

superior. Enfim, é um profissional que é sensível aos problemas que a sociedade enfrenta. Com base nessas 

premissas a UniEVANGÉLICA procura vivenciar a sua missão institucional, qual seja a de “promover, com 

excelência, o conhecimento por meio do ensino nos diferentes níveis, da pesquisa e da extensão, buscando a 

formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 

No curso de Farmácia, a matriz curricular contempla disciplinas elaboradas na perspectiva de identificar  

a unicidade de conhecimento adequado à formação profissional do estudante. Tenta-se superar a visão 

fragmentada buscando a construção do conhecimento de forma integrada. Os planos de ensino e todo o 

planejamento do semestre letivo são construídos na perspectiva do processo formativo, de um trabalho integrado, 

integrativo. O currículo integrativo foi construído através de uma visão evolutiva, de uma complexidade crescente. 

Os currículos foram reestruturados, mas de forma consensual. As ações acerca do processo integrativo 

compreendem a análise da disciplina, construção do processo de aprendizagem. Os professores do curso de 

Farmácia acreditam que a matriz curricular deva ser flexível, interdisciplinar, integrativa e elaborada conforme as 

necessidades sociais da região. Em decorrência dessa reestruturação conteúdos que faziam parte do grupo de 

disciplinas básicas, como fisiologia, embriologia, bioquímica, anatomia, passaram a ser ministrados de forma 

integrada, recebendo nomenclaturas que são encontradas apenas na Instituição, como Ciências Biológicas VII: 

Agressão e Defesa I; Ciências Biológicas III: Concepção e Formação do Ser Humano; Ciências Biológicas V: 

Dinâmica Vital, etc.. O modelo caminha para a formação integrada do conhecimento. Este aspecto é visto por 

muitos professores de forma positiva. No crescente da formação do estudante de Farmácia, quando se caminha 

para as especialidades da formação profissional encontra-se uma estrutura do baseada em módulos. Módulo de 

Análises Clinicas (6º período); Alimentos (7º período) e Indústria Farmacêutica (8º período), compostos por 

estágios e disciplinas que conversam entre si, na perspectiva da formação do estudante em cada uma das áreas 

de atuação do Farmacêutico. São empregadas algumas metodologias ativas no curso. Entre elas, destacam-se 

projetos de Educação em Saúde como teatros, palestras e oficinas (dramatização) que são empregadas em 

algumas disciplinas do curso. A metodologia ativa Team Based Learn (TBL), a problematização (solução de 
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problemas) portfólios, seminário e auto-avaliação também são empregadas em disciplinas e estágios Para cada 

estratégia são comentados os critérios de avaliação do ensino e da aprendizagem do desempenho do estudante. 

A experiência no curso demonstra que os professores vêm realizando mudanças, empregando novas 

metodologias de ensino, na perspectiva dos desafios atuais. 

 
3.6.2 Políticas institucionais de pesquisa no âmbito do curso 

O estímulo à pesquisa científica e à formação de pesquisadores tem destaque na UniEVANGÉLICA com o 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PBIC). A Instituição disponibiliza cotas de bolsas, por cursos da 

graduação. Conta também com cotas de bolsas concedidas pelo CNPq. Após análise dos projetos,  por um  

comitê de pesquisa, inclusive por consultores externos são concedidas bolsas de iniciação científica aos 

candidatos aprovados. Há uma grande adesão do corpo docente e discente do curso de Farmácia. Estudantes 

com projetos aprovados e não classificados para obtenção de bolsas podem atuar no programa de Iniciação 

Científica Voluntária (PVIC). O Programa de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) e o desenvolvimento do 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) estimulam no aluno da graduação a sua vocação para a pesquisa 

científica. Alunos da graduação do curso de Farmácia têm participado de projetos de pesquisa (PIBIC, ou outros 

projetos) recebendo a orientação de professores do curso de Farmácia que atuam no Programa de Pós- 

Graduação em Sociedade Tecnologia e Meio Ambiente do Centro Universitário de Anápolis. A politica de 

interação entre graduação e pós-graduação praticada no curso de Farmácia tem estimulado os seus egressos a 

se qualificarem cursando mestrado e doutorado em outras Instituições de Ensino. Entres essas, Instituto de 

Patologia Tropical/UFG, Instituto de Ciências Biológicas/UFG, Faculdade de Farmácia/UFG, Universidade 

Federal de São Paulo/UNIFESP, Universidade Estadual de São Paulo. Dois egressos cursaram mestrado e 

doutorado e atuam hoje como docentes no curso de Farmácia, após terem se submetido a processos seletivo 

docente. 

Os projetos de pesquisa desenvolvidos no curso de Farmácia estão inseridos nas seguintes linhas de 

pesquisa: 

 
 Atenção Farmacêutica; 

 Biotransformação de Fármacos; 

 Avaliação citopatológica nas doenças trato-genital feminino; 

 Toxicologia social e ocupacional; 

 Controle de Qualidade em Alimentos; 

 Genética de populações; Mutagênese; Diagnóstico Genético e Molecular; 

 Estudos Farmacognóstico e Farmacológico de Plantas do Cerrado; 

 Imunologia de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Centro-Oeste; 

 Instrumentos de gestão farmacêutica; 

 Helmintos e Protozoários de Interesse em Parasitologia Humana; 

 Produtos Naturais e Sintéticos em Doenças Parasitárias; 
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 Estabilidade de Fármacos e Medicamentos; 

 Estudos das Alterações Biológicas no Idoso; 

 Saúde Coletiva e Políticas de Saúde. Estratégia em Saúde Família. Promoção da Saúde; 

 Gestão Industrial - Aplicação de Ferramentas / Tecnologia Farmacêutica; 

 Propaganda e Publicidade de Medicamentos; 

 Análises Microbiológicas de água e alimentos; 

 Infecção Hospitalar; 

 Avaliação Bioquímica na Atividade Física; 

 Saúde e Meio Ambiente; 

 Farmacovigilância; 

 Validação de Processos Farmacêuticos. 

 
Nessas linhas de pesquisa os docentes do curso publicaram artigos científicos em periódicos de impacto, 

Qualis A1, A2, B1, B2, no triênio 2014, 2015 e 2016. Essa produção científica dos docentes do curso de 

Farmácia ensejou a elaboração de um Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, nível de 

mestrado, categoria profissional, pela Pró- Reitoria de Pesquisa Pós-graduação e Extensão Comunitária, a 

ser submetido para Coordenação de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) em setembro próximo. 

 
3.6.3 Políticas institucionais de extensão no âmbito do curso 

 

A Extensão Universitária é um processo educativo, cultural, científico e político que constitui a 

tríade indissociável ensino-pesquisa-extensão. A partir deste princípio é viabilizada a interação transformadora 

entre IES e sociedade, promovendo deste modo, assim, a aplicação dos conhecimentos científicos e 

possibilitando reconhecer problemáticas sociais que sirvam de tema para estudos científicos. 

Por sua característica interdisciplinar, a extensão interage conceitos e metodologias que permitem aos 

discentes uma visão mais ampla de sua formação profissional, aplicando-as em ações de impacto social. Como 

resultado dessa interação, obtém-se o benefício geral por meio da troca de conhecimentos entre acadêmicos e 

comunidade. 

No curso de Farmácia, esse trabalho é desenvolvido de forma a incentivar aos estudantes a aplicarem 

o conhecimento adquirido em beneficio da sociedade As ações extensionistas do Curso de Farmácia são de três 

natureza: 

 Ações que fazem parte de Programas e Projetos Institucionais, nos quais há participação de vários 

cursos da IES. 

 Ações desenvolvidas de formas pontuais ou continuadas, onde há participação exclusiva de discentes e 

docentes do Curso de Farmácia. 

 Ações desenvolvidas conforme solicitações feitas por parceiros, como instituições religiosas, instituições 

educacionais, empresas, conselhos de classe, instituições filantrópicas etc. 
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A participação do Curso de Farmácia em todas as categorias de ações extensionistas se dá por meio  

da prestação de serviços farmacêuticos regulamentados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas 

pelo MEC e pelas 72 áreas de atuação estabelecidas pelo Conselho Federal de Farmácia. 

Quanto à periodicidade, essas ações podem ser desenvolvidas de forma variável. Anual: (Projeto Uma 

Semana Pra Jesus, Projeto Ciranda, Projeto Ciranda Goianésia). Semestral: (Projeto Amazônia) e especificas do 

curso (atendimentos comunitários, projetos de educação em saúde etc.). 

Os acadêmicos do Curso são estimulados a participar de atividade de extensão desde o ingresso na  

IES e a oportunidade de participação é diretamente proporcional ao conhecimento científico e habilidades 

apreendidas no decorrer do Curso. Desse modo, quanto mais disciplinas cursadas o acadêmico apresentar em 

seu histórico, maior será a oportunidade de participação em atividades de extensão. 

 

3.6.4 Atividades de ensino e sua articulação com a pesquisa e a extensão 

 

O ensino, na UniEVANGÉLICA, tem como pressuposto a relação dialógica, que se apresenta como 

promotora da relação horizontal de respeito mútuo entre professor e aluno. Não se permite mais o ensino 

enciclopedista, onde o professor aparece como o único doador de conhecimento ao estudante. Sendo assim, o 

ensino na UniEVANGÉLICA é baseado no contato do estudante com o mundo, com o conhecimento, refletindo 

sobre ele, reformulando-o, pois o mundo e o conhecimento são dinâmicos e mutáveis, não estão prontos e 

requerem a reconstrução diuturna da sociedade. Busca, deste modo, a integração entre as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, tendo em vista promover a formação acadêmica de forma contextualizada, a partir de 

análise e interpretação de fenômenos sociais e naturais, abordados com adequação científica e incorporando o 

hábito de investigação com rigor metodológico. A IES entende que a capacidade de criar e trabalhar com o 

conhecimento pode garantir o desenvolvimento de uma instituição educativa, como também de um país de forma 

sustentável e soberana. Por isso, educar pessoas que saibam criar e trabalhar o conhecimento é fundamental 

para uma nação. É dessa relação com o saber que se formam cidadãos críticos, autores, reflexivos, criativos. Um 

saber que é assim construído percebe melhor a necessidade de transformar o mundo para que ele seja melhor 

para um maior número de pessoas. O profissional formado nessa concepção de mundo, de homem, de educação 

e de ensino compreende melhor a responsabilidade social de sua profissão num país ainda tão carente de 

formados em nível superior. Enfim, é um profissional que é sensível aos problemas que a sociedade enfrenta. 

O Curso de Farmácia do Centro Universitário de Anápolis - instituição comprometida com a produção, 

sistematização e socialização do saber em suas diferentes expressões, empreende ações concretas, de modo a 

contribuir para a transformação da sociedade, considerando-a como ponto de partida e de retorno do ensino e da 

pesquisa que desenvolve, numa articulação estabelecida através das ações de extensão. Destaca-se a interação 

entre ensino, extensão e pesquisa, uma vez que alguns produtos obtidos são empregados na elaboração de 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), bem como estimulam a elaboração de projetos de PIBIC. 

Há um entendimento, no curso de Farmácia, de que a extensão é praticada associada ao ensino e dela 

têm sido gerado produtos de pesquisa. Abordagens das disciplinas de bioquímica, hematologia, imunologia e 
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outras são aplicadas em atividades de extensão. Além dos projetos institucionais, há projetos específicos do 

curso. E nesta perspectiva que fica evidenciada a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, através 

das seguintes ações: 

 
3.6.4.1 Campanhas de Orientação Quanto ao Uso Correto de Medicamentos 

O Curso realiza campanhas pelo uso correto do medicamento. Para os alunos do curso de Farmácia, a 

atividade fora da Universidade é muito importante, por avaliar a realidade da população no que se refere ao uso 

dos medicamentos. Durante o emprego desse tipo de ação, coletam informações que permitem mapear o 

comportamento do público diante da automedicação. Essa ação é relevante, pois o uso irracional de 

medicamentos traz sérios comprometimentos à saúde da população por dosagem inadequada, efeitos 

indesejáveis e até desperdícios, o que onera as pessoas e os cofres públicos . 

Além de um trabalho social importante, essa ação tem também o objetivo de valorizar a importância do 

farmacêutico profissional das farmácias e drogarias no sentido de prestar orientação farmacêutica adequada. 

Esse profissional presta Assistência Farmacêutica em todas as etapas do medicamento desde a pesquisa, a 

produção, controle, dispensação e acompanhamento farmacoterapêutico. 

 
3.6.4.2 Centro de Informação de Medicamentos (CIM) 

O Centro de Informações de Medicamentos (CIM) é um serviço a ser implantado pelo Curso de Farmácia 

do Centro Universitário de Anápolis, visando prestar informações atualizadas sobre medicamentos a profissionais 

de saúde, estudantes e à população em geral. Objetiva esclarecer dúvidas sobre o uso clínico do medicamento, 

como interação com produtos de composição diferente, eficácia e efeitos colaterais. As informações poderão ser 

obtidas pelo telefone, internet e através de material informativo, em campanhas educativas realizadas pelo CIM. 

Esse serviço será de grande utilidade para a rede pública de saúde que qualifica a prescrição de medicamentos 

em suas unidades. O atendimento será feito por duas equipes de farmacêuticos e estudantes de Farmácia, que 

trabalharão em plantões de segunda à sexta, nos horários de 8h às 12h e de 14h às 18h. 

 
3.6.4.3 FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA do Centro Universitário de Anápolis 

A Farmácia Universitária da UniEVANGELICA foi criada para servir como campo de estágio aos alunos 

do curso, aproximando os alunos do exercício das atividades de dispensação de medicamentos e atenção 

farmacêutica. Ela está integrada a outros projetos do curso. Subordinada à Diretoria do Curso de Farmácia, tem 

como objetivos a manipulação de medicamentos, fórmulas e cosméticos, desenvolvimento pesquisas com ervas 

medicinais e outras do bioma cerrado, buscando novos produtos e promover o intercâmbio com instituições e 

entidades. A Farmácia Universitária oferece à comunidade um atendimento denominado “Serviços 

Farmacêuticos” que significa um atendimento farmacêutico personalizado caracterizado por aferição de pressão 

arterial, teste de glicemia capilar, atenção farmacêutica ao idoso, incluindo participantes da UNIATI (Universidade 

Aberta à Terceira Idade); atenção farmacêutica à gestantes, diabéticos e hipertensos. Além de campo de estágio 

curricular e contato com a sociedade essas atividades geram projetos para o desenvolvimento de TCC e PIBIC, 

ou seja, há uma articulação entre ensino, extensão e pesquisa. 
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3.6.4.4 Ligas acadêmicas 

Na perspectiva da ampliação das características multidisciplinares, de caráter e extensionista e de 

pesquisa a comunidade do curso de Farmácia implantou: 1) Liga Acadêmica  sobre Crack, Álcool e outras  

Drogas (LACAD), 2) Liga Acadêmica de Farmácia Clínica; 3) Liga Acadêmica Multidisciplinar para Estudos da  

Dor (LAMED); Liga Acadêmica de Estudos em HIV/AIDS (LAEH); Liga Acadêmica sobre a Saúde da Mulher 

 
3.6.4.5 Laboratório de Análises Clínicas 

 

O Laboratório de Análises Clínicas da UniEVANGELICA tem como principal objetivo oferecer estágio 

curricular aos alunos do curso de Farmácia, capacitando-os para o mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, 

objetiva também a extensão universitária com o atendimento da população carente de Anápolis e regiões 

vizinhas, alunos, professores e funcionários. Muitos exames laboratoriais são empregados pelos estudantes nas 

diferentes atividades de extensão promovidas pelo curso e Pró- Reitoria de Pesquisa Pós-graduação e Extensão 

Comunitária. Ou seja, faz ensino pesquisa e extensão. Este laboratório dispõe de uma ampla infraestrutura física, 

de equipamentos e pessoal capacitado para a realização de exames na área de Análises Clínicas. Realiza 

exames laboratoriais de rotina nas áreas de Bioquímica, Hematologia, Parasitologia, Uroanálise, Microbiologia, 

Imunologia e Citopatologia em pacientes encaminhados pelos serviços médicos da Unidades Básicas de saúde 

de Anápolis, em virtude do convênio estabelecido entre a Instituição e SUS. Exames realizados: HEMATOLOGIA: 

hemograma completo, velocidade de Hemossedimentação-VHS, dismorfismo eritrocitário, pesquisa de 

hematozoários – exame a fresco. BIOQUÍMICA: glicemia, perfil lipídico, uréia, creatinina, cloro, magnésio, 

mucoproteínas. CPK,CK-mb, bilirrubina total, bilirrubina direta e indireta, sódio, potássio. IMUNOLOGIA: 

Sorologia para doença de Chagas, sorologia para toxoplasmose IgM e IgG, sorologia para HIV, sorologia para 

HBV (HBsAg, anti-HBsAg, anti-HBc IgG e IgM),sorologia para HCV, sorologia para CMV, sorologia para rubéola, 

sorologia para sífilis, dosagem de b-HCG, proteína C reativa, fator reumatóide, dosagem de anti-estreptolisina 

O.URANÁLISE E LÍQUIDOS CORPORAIS: EAS, líquor rotina, líquido pleural, líquido sinovial, líquido ascético, 

espermograma. PARASITOLOGIA: Método de Hoffmann Pons e Janer (pesquisa de ovos de helmintos),método 

de Faust et al., (pesquisa de cistos e trofozoítos de protozoários), método de Baermann- Moraes (pesquisa de 

larvas de helmintos),tamização das fezes (pesquisa de proglotes de Taenia), método de coloração modificado 

pela fucsina-carbólica de Kinyoun (pesquisa de Cryptosporidium spp, Isospora belli e Cyclospora 

cayetanensis),Método da fita gomada: pesquisa de Enterobius vermicularis. MICROBIOLOGIA: urocultura, 

coprocultura, cultura para secreções. MICOLOGIA: pesquisa de fungos – exame direto, fungos cultura. 

CITOPATOLOGIA: citologia onco-cervical, citologia de secreções. Os custos com a realização dos exames e são 

provenientes de convênio firmado com o (SUS) Sistema Único de Saúde. 

 
3.7 Metodologia de ensino 
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Para alcançar os objetivos traçados para atender ao perfil do profissional Farmacêutico Generalista, o 

corpo docente do curso de Farmácia utiliza várias metodologias de ensino-aprendizagem. Essas estratégias 

visam crescimento do aluno durante todo o curso e da mesma forma buscam minimizar problemas e deficiências 

trazidos de outros níveis de ensino pelos quais o aluno já passou. 

Além do nivelamento dos alunos, há atividades didáticas através de aulas expositivas com uso da lousa, 

com utilização de recursos multimídia, e com uma expressiva carga horária de aulas práticas para aquelas 

disciplinas em que o desenvolvimento de habilidades técnicas, básicas e específicas, se fazem necessárias para 

a consistente formação profissional. Essas aulas práticas são ministradas em laboratórios ou em  campo, 

incluindo visitas técnicas à estabelecimentos farmacêuticos, instituto de criminalística de acordo com cada 

disciplina e com o planejamento de cada semestre, visando ainda integração dos conteúdos. 

São realizados seminários uni ou multidisciplinares, visando ampliar o conhecimento dos alunos sobre 

tópicos avançados, além daqueles abordados pelas disciplinas. Durante o planejamento, os professores que 

compõem o Colegiado do Curso de Farmácia do Centro Universitário de Anápolis são orientados a escolher os 

temas de seminários de modo que não interfiram nos conteúdos específicos de outras disciplinas. O 

planejamento tem como um dos objetivos primordiais a maximização dessas atividades. 

Uma vez por ano o curso realiza um fórum multidisciplinar. Os temas desses eventos são 

escolhidos pelo conjunto de professores do colegiado com a participação ativa do corpo discente, visando uma 

maior amplitude de conhecimentos. O fórum conta com a participação de professores do próprio curso, de cursos 

afins e ainda com a participação de profissionais de fora da instituição, que possam contribuir de forma efetiva 

aos interesses do fórum. Este evento propicia a participação do aluno de forma efetiva na organização, 

possibilitando o seu crescimento no âmbito da organização de simpósios, Jornadas e congressos. Com descrito 

anteriormente, são empregadas algumas metodologias ativas no curso. Entre elas, destacam-se projetos de 

Educação em Saúde como teatros, palestras e oficinas (dramatização) que são empregadas em algumas 

disciplinas do curso. A metodologia ativa Team Based Learn (TBL) tem sido empregada em várias disciplinas do 

curso. Entre elas, destacam-se: Tecnologia Farmacêutica, Hematologia Clinica, Citopatologia clinica, 

Farmacobotânica, Líquidos corporais. Os métodos de problematização, tutoria são empregados no Estágio III: 

Manipulação Farmacêutica. Portfólios, seminários e auto-avaliação também são empregadas em disciplinas e 

estágios. Para cada estratégia são comentados os critérios de avaliação do ensino e da aprendizagem do 

desempenho do estudante. Desde o primeiro ano da criação do curso de Farmácia, foi implantado o evento 

“Simpósio em Estudos Farmacêuticos”. Esse evento, que encontra-se em sua décima segunda edição, foi 

pensado na perspectiva de estimular a busca de novos conhecimentos, consequentemente promover outras 

formas de aprendizagem. A experiência no curso demonstra que os professores vêm realizando mudanças, 

empregando novas metodologias de ensino, na perspectiva de enfrentar desafios atuais. Tem sido empregado, 

também, o “Método trezentos de Ricardo Fragelli”, havendo muita receptividade por parte dos alunos. 

 

 
3.7.1 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de ensino e aprendizagem 
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O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) representa, hoje, uma forma indispensável e 

ativa no processo de ensino de aprendizagem. Foi questionada, mas admite-se que os profissionais de hoje 

necessitam incorporar às suas práticas de ensino as tecnologias de informação e comunicação, pois as mesmas 

contribuem pelo surgimento de novas formas de acesso ao conhecimento. A Instituição disponibiliza, para o curso 

de Farmácia, 8 laboratórios de informática, cada um com 30 computadores para oferta de disciplinas do curso. 

Nesses ambiente são trabalhados conteúdos das seguintes disciplinas: 1) Informática Aplicada à Saúde; 2) 

Investigação e Vigilância em Saúde V: Epidemiologia; 3) Processos Industriais Farmacêuticos; 4) Controle de 

Qualidade em Análises Clínicas; 5) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1); 6) Química Farmacêutica Medicinal; 

7) Estágio II: Farmácia Comunitária. Essas tecnologias contribuem, de forma significativa, ao incremento do 

processo de ensino-aprendizagem tornando o processo mais dinâmico e motivador. 

 
3.7.2 Material didático institucional (cursos na modalidade EAD e cursos presenciais que contemplam no 
PPC) 

A educação a Distância (EAD) como a educação presencial é compreendida  na perspectiva de  

que processo de ensinar seja alcançado. Em se tratando do ensino a distância, o material didático é de suma 

importância, deve ser preparado com muito primor, uma vez que o processo de ensino aprendizagem prescinde 

da presença do professor. Na UniEVANGÉLICA o material didático é preparado por uma equipe multidisciplinar 

composta por professores, designer educacional, coordenador de curso e diretor da EAD. Essa equipe elabora o 

plano de ensino do componente curricular, a seleção e produção de conteúdos de forma a incentivar a interação 

com os estudantes. De acordo com a Portaria Nº 1.134 de 10 de outubro/2016. O material didático institucional 

para as disciplinas EAD é composto por: 

Cadernos de conteúdo. É elaborado por profissional com formação na área e estruturado de forma a conferir 

autonomia do aprendizado e oportunidade de autoavaliação ao estudante. Os cadernos são disponibilizados para 

leitura, Download e impressão , tendo com ponto de partida o ambiente virtual; 

Vídeos. Os vídeos são preparados por professores de cada componente curricular com o objetivo de tornar as 

aulas mais criativas. Esse material é produzido no estúdio de TV e disponibilizado no ambiente virtual de 

aprendizagem e legendados para permitir o acesso de deficientes auditivos; 

Objetos de aprendizagem (Flash, Power point). Os objetos de aprendizagem se apresentam em formato de 

vídeo, animação, imagem e/ ou textos. São preparados pela equipe multidisciplinar do EAD e professores dos 

componentes curriculares. 

Biblioteca virtual. A Instituição disponibiliza uma biblioteca virtual com um acervo de excelentes editoras de 

livros acadêmicos do Brasil, bem como periódicos científicos (Portal CAPES). O material didático institucional 

atende plenamente à formação do estudante definida pela DCNs e Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia. O 

curso de Farmácia da UniEVANGÉLICA oferece na modalidade EAD as disciplinas: Língua Portuguesa e 

Metodologia científica. 

 
3.7.3 Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes (cursos na modalidade EAD) 
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A interação é considerada como um elemento relevante no sentido de assegurar a qualidade de um componente 

curricular na modalidade EAD. Partindo dessa premissa a estabeleceu-se, na Instituição, uma proposta de 

diálogo entre alunos, professores, tutores mediadores, diretor de curso, direção de EAD, equipe técnica 

administrativa. E assim, essa interação se faz da seguinte forma: 

Equipe de atendimento: composta por profissionais preparados para atender aos alunos em suas dúvidas sobre 

acesso ao ambiente virtual, suporte técnico; são utilizados os recursos de telefonia, chat, correio eletrônico e o 

formulário: “Fale conosco”. A equipe do EAD se comunica com a direção do curso de Farmácia informando o 

rendimento acadêmico dos alunos, falhas no acesso e outras dificuldades. 

Tutores mediadores: assumem a incumbência de acompanhar os alunos em suas atividades rotineiras por meio 

da mediação pedagógica. Estabelecem diálogo entre aluno-aluno, conteúdo-aluno, professor aluno. Nesta 

perspectiva exerce uma função administrativa organizacional, função social, função tecnológica, função 

pedagógica. Utilizam-se do ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, fórum, chat, correio eletrônico. 

Professores: são preparados para o exercício desta atividade, reúnem-se com os tutores para feedback e 

orientações, interagem com os alunos através de mensagens ou do fórum; 

Diretor de curso: disponível para estabelecer comunicação entre alunos, professores, tutores. Essa 

comunicação se faz através correio eletrônico, telefone e de forma presencial. 

Essas iniciativas são fundamentais para reduzir a sensação de isolamento resultante da ausência do professor 

nessa modalidade de ensino. É também necessária para o acompanhamento do rendimento acadêmico, 

motivação do aluno. 

 
3.8. Avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

 
A avaliação dos processos de ensino-aprendizagem é norteada pelo Regimento Geral do Centro 

Universitário de Anápolis em seu Capitulo V (Anexo II). Além do que é definido pelo regimento geral, são 

empregados outros critérios no processo avaliativo. Os estudantes são avaliados através de relatórios 

referentes a participação em aulas práticas e estágios, seminários, grupos de discussão, provas teóricas, 

provas práticas. Trabalha-se com a avaliação formativa, avaliação somativa e são empregados os métodos 

de retomada do conhecimento na perspectiva de sanar o erro ou dificuldades. A frequência, pontualidade, 

compromisso, iniciativa, organização, qualidade no serviço, trabalho em equipe, motivação, busca do 

conhecimento, articulação teórico prática e utilização de equipamentos de proteção individual são observados 

no processo avaliativo de alunos nos campos de estágio. Dentro destes tópicos, são analisadas a capacidade 

do aluno em apresentar idéias, aplicação dos conhecimentos e adequação à realidade, capacidade de 

trabalhar em grupos, organização e cuidado com o ambiente, além da apresentação de soluções para os 

problemas propostos. A Auto avaliação – é realizada por parte do próprio estudante, de seu par (avaliação 

por pares) e pelo professor. Segundo Ribeiro e Filho (2011), esta ferramenta desenvolve a autocrítica e a 

capacidade de avaliar o trabalho de outros, além de proporcionar a disposição ao aprendizado autônomo. 

Ainda nos estágios, além destes mecanismos de avaliação formativa, tem-se a avaliação somativa, já que os 
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conceitos avaliados transformam-se em valores numéricos que são somados em uma planilha para cálculo 

da nota final do aluno. 

 
 

3.9. Programas de nivelamento 

 

Nos dois primeiros períodos são realizadas atividades de nivelamento, objetivando detectar e propor 

alternativas que possam minimizar as deficiências trazidas pelo aluno. 

Nos primeiros dias de aula é realizada uma grande avaliação exploratória que levanta principais 

deficiências que deverão ser trabalhadas pelos professores em suas primeiras aulas com atividades que 

despertem nos alunos a necessidade da busca de maneiras para resolver suas limitações e deficiências, 

trabalhando em grupos com determinados professores que esclarecem dúvidas e propõe sugestões. Esse 

trabalho conta com o apoio de monitores que auxiliam os professores e alunos nessa fase de nivelamento. 

Atividades de leitura e interpretação de texto contendo conceitos básicos de química, biologia e 

matemática são a tônica no início destes primeiros períodos. Para isso devem ser escolhidos textos relacionados 

à profissão, principalmente extraídos de revistas de cunho científico voltada ao público leigo, buscando  

integração entre as deficiências e as aplicações tecnológicas destes conteúdos. Isto traz ao aluno o interesse e a 

motivação necessários para buscar solucionar suas deficiências. 

 
3.10 Estágio curricular supervisionado 

 
Na matriz curricular constam sete estágios, que têm inicio no quarto período do curso de Farmácia. A  

oferta dos estágios é norteada pelo Regimento Geral do Centro Universitário de Anápolis (ANEXO III), pela Lei Nº 

11,788/2008.chamada lei do Estágio (ANEXO IV) e por Resolução própria do curso (ANEXO V). Entre as 4900h 

destinadas à formação do aluno, 19,7 % são referentes ao estágio curricular supervisionado e o restante à aulas 

praticas e teóricas. Abaixo caracteriza-se, cada um dos estágios, ofertados pelo curso de Farmácia: 

 
3.10.1 Estágio em Saúde Pública/Assistência farmacêutica 

 
O Estágio em Saúde Pública é ofertado na Unidade Básica de Saúde (OSEGO), com uma carga horária 

de 120h, no quarto período, sob a orientação de dois professores do curso. Tem o objetivo fomentar atitudes, 

consolidar habilidades e conhecimentos relativos à assistência farmacêutica de qualidade, bem como outras 

ações desenvolvidas naquele ambiente de saúde. O aluno assina um termo de compromisso de estágio 

constando as suas obrigações como estagiário, sendo regulamentado o Seguro contra Acidentes pessoais em 

favor do Estagiário e responsabilidade da UniEvangélica O estudante tem contato o usuário do SUS, 

desenvolvendo ações referentes: 

 Assistência farmacêutica: dispensação de medicamentos, acompanhamento farmacoterapêutico, 

controle de estoque; 
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 Laboratório de Análises Clínicas: coleta de material e realização de exames para tuberculose, 

hanseníase, HIV/ADS, hepatites virais; 

 Orientações ao paciente hipertenso e diabético (Programa HIPERDIA); 

 Campanhas sobre vacinação, uso racional de medicamentos, epidemiologia e controle das 

hepatites virais, doenças sexualmente transmissíveis. 

 
3.10.2 Estágio em Farmácia Comunitária 

 
Constituído por 120 h/aula o Estágio II em Farmácia comunitária tem como objetivo geral fornecer ao aluno 

a oportunidade do contato com a prática farmacêutica em ambiente comunitário, em paralelo ao aporte do 

referencial teórico, a fim de fomentar atitudes e consolidar habilidades e conhecimentos relativos à assistência 

farmacêutica de qualidade. A Farmácia Universitária tem como principal objetivo, assegurar que os 

conhecimentos teórico-práticos recebidos pelos alunos tenham aplicabilidade no contexto social em que irão se 

inserir os futuros profissionais e, ainda, nivelar os conhecimentos adquiridos ressaltando a importância da ética 

profissional e enfatizando as legislações vigentes desta área. As normas e procedimentos do estágio curricular 

supervisionado encontram-se definidos em regulamento próprio. 

Na conclusão desta disciplina espera-se que o aluno tenha as seguintes competências: Identificar as 

funções da farmácia comunitária e as responsabilidades do farmacêutico nesse ambiente. Conhecer os requisitos 

legais para abertura e funcionamento da farmácia comunitária. Identificar os aspectos gerenciais e 

administrativos e compreender a organização de uma farmácia comunitária. Conhecer e realizar os serviços 

farmacêuticos prestados no ambiente da farmácia para a comunidade em geral e que sejam de qualidade 

comprovada por meio de monitoramento e documentação. Conhecer as atividades de controle e vigilância 

realizadas na farmácia. 

Cada aluno deve entregar um relatório via e-mail, o WEBFÓLIO, que deve ser feito diariamente detalhando e 

descrevendo as atividades exercidas no estágio organizando cada atividade em tópicos sendo: 1: as atividades 

observadas e 2: as atividades realizadas, 3: os pontos positivos e 4: os pontos negativos das atividades, de  

forma crítica e embasada em legislações. Os procedimentos didáticos utilizados na Farmácia Universitária são: 

estudo dirigido sobre legislações, artigos científicos, etc.; orientação no ambiente de desenvolvimento do estágio, 

dinâmicas: Simulação de atendimento ao usuário da farmácia comunitária – Dispensação, dinâmicas: Simulação 

e Atendimento ao usuário com prestação de serviços farmacêuticos, grupos de discussão através de seminários, 

elaboração de um filme sobre Serviços Farmacêuticos (POPs) em duplas, etc. A Farmácia Universitária oferece à 

comunidade um atendimento denominado “Serviços Farmacêuticos” na abrangência de Farmácia Clinica que 

significa um atendimento farmacêutico personalizado caracterizado por aferição de pressão arterial, teste de 

glicemia capilar, atenção farmacêutica ao idoso, incluindo participantes da UNIATI (Universidade Aberta à 

Terceira Idade); atenção farmacêutica à gestantes, diabéticos e hipertensos. Os alunos participam dessa 

atividade na condição de estagiários. 

 
3.10.3 Estágio em Manipulação Farmacêutica 
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Objetivos: 

• Analisar e interpretar criticamente uma prescrição magistral; 

• Conhecer métodos e técnicas para a manipulação de medicamentos e produtos cosméticos magistrais. 

• Compreender a importância dos procedimentos operacionais padrão em farmácia magistral. 

Carga Horária:140h, distribuídas em duas turmas nas quais os alunos estagiam por 5 aulas diárias, 4  

vezes por semana. 

 
Forma de apresentação / Visão panorâmica do estágio: 

 
 

No Centro Universitário de Anápolis, a metodologia ativa no modelo PBL foi implantada globalmente 

apenas no Curso de Medicina, desde 2008. A participação de professores de outras áreas em cursos e palestras 

sobre metodologias ativas de ensino propiciou o uso destas ferramentas em outros cursos da entidade. Desta 

forma, o estágio em Manipulação Farmacêutica foi estruturado utilizando-se a Metodologia da Problematização. 

A Metodologia da Problematização se inicia com a etapa de Observação da Realidade. No Estágio 

Supervisionado em Manipulação Farmacêutica, esta etapa se dá através da apresentação de uma prescrição 

médica simulada, contendo todas as características de uma prescrição real (inclusive com carimbo do médico e 

assinatura). A partir daí, o aluno depara-se com um problema, que é a análise da prescrição e detecção de erros 

de diversos tipos, que são discutidos em duplas e analisados com base em extensa literatura e discussão em 

pares. 

Em uma segunda etapa, denominada Pontos Chave, entra a figura do professor, com o papel de um tutor 

que instiga o grupo a analisar a prescrição sob a ótica profissional, levando em consideração os aspectos 

técnicos, humanos, econômicos e éticos. Desta maneira eles vivenciam a realidade em todos os aspectos que 

envolvem a manipulação de um produto magistral. 

Por fim, os alunos devem responder um questionário de perguntas sobre a prescrição, sobre os 

componentes da formulação e sobre a técnica de manipulação mais adequada (etapa de teorização). Para tanto, 

devem trabalhar em duplas e também interagir com outros grupos. Todas as questões devem ser respondidas 

com base em uma ampla literatura disponível nas salas da Farmácia Escola (ambiente onde ocorrem as aulas). 

Todas as respostas devem ser referenciadas e o aluno é estimulado a ter uma visão crítica, inclusive  

comparando literaturas diferentes e discutindo divergências entre autores. Sites especializados também podem 

ser consultados, desde que sejam aceitos como literatura científica. Neste ponto também entra a figura do 

professor e do técnico de laboratório, que auxiliam os alunos nesta pesquisa. As respostas são discutidas, e 

registradas pelos alunos. 

A quarta etapa é a de hipóteses de solução. Nesta fase, o professor retoma com cada grupo de 4 alunos 

(duas duplas) as questões sobre a análise da prescrição médica, questionando sua adequação em relação à 

normativa (RDC 67/2007) e em relação ao problema apresentado pelo cliente da farmácia. Discute também 

possíveis interações e incompatibilidades entre componentes apresentados. Os alunos podem sugerir novos 

componentes que serão incorporados à formulação com base em uma análise farmacotécnica da fórmula 

apresentada. Por último os alunos sugerem uma técnica de manipulação da formulação. Esta técnica tem que ir 
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de encontro às características químicas de cada compontente (solubilidade, termolabilidade, granulometria, 

compatibilidades, estabilidade), às melhores vidrarias a serem utilizadas, às boas práticas de manipulação, à 

questão econômica e ao cumprimento do que foi solicitado pelo prescritor. Também elaboram todos os cálculos 

farmacêuticos para pesagem e medição dos ativos. 

A última etapa é a Aplicação à realidade. Deste modo, os alunos irão executar todas as etapas necessárias 

para a manipulação do produto prescrito, com a mínima interferência do professor. Eles devem coletar as 

vidrarias escolhidas na Sala de Vidrarias, pesar ou medir os insumos, elaborar a técnica de manipulação do 

produto, fazer a análise de Controle de Qualidade do mesmo, segundo as exigências regulatórias. Fazer 

correções na formulação, caso tenha havido desvios em relação aos critérios de aceitação acordados durante a 

fase de hipóteses de solução. Ainda, os alunos devem envasar o produto, confeccionar e fixar um rótulo 

apropriado ao frasco, segundo as exigências da RDC67. Por fim, os alunos, individualmente preenchem a Ficha 

de Manipulação, um documento similar ao existente nas farmácias magistrais, que contém dados sobre os 

insumos (lote, data de validade, fornecedor); contém as etapas percorridas para produção do produto, com nome 

e horários de cada procedimento e ainda os dados obtidos pelo Controle de Qualidade. Após análise pelo 

professor, o aluno finaliza o problema simulando o aviamento da prescrição, carimbando-se a mesma com um 

carimbo de “prescrição aviada”, exatamente como seria feito se de fato o aluno estivesse vivenciando a realidade 

de uma farmácia magistral. Desta forma completa-se o Arco de Maguerez, com o trinômio prática-teoria-prática e 

a vivência pelo aluno de uma situação possível e real. 

Com este método o aluno é levado a percorrer todas as fases do processo de uma farmácia magistral, 

caminhando pela etapa de Análise da Prescrição, estudo bibliográfico, busca de materiais e métodos, discussão 

de problemas e como resolvê-los, elaboração do produto e entrega ao cliente. Os alunos, desta forma, são 

capazes de desenvolver autonomia de forma individual em íntima coalizão com o coletivo (Mitre et al, 2009). As 

metodologias ativas propõem um modelo no qual o próprio discente torna-se gerente de seu processo de 

formação. Há um respeito pela bagagem técnica trazida pelo discente, essencial para que o mesmo desenvolva o 

trabalho proposto pelo professor. Durante o exercício, o aluno é levado a buscar conhecimentos de disciplinas 

anteriores, como Farmacologia, Química Analítica, Química Orgânica, Farmacognosia, Farmácia Comunitária, 

Tecnologia Farmacêutica, etc. 

Esta metodologia cria laços mais sólidos entre professor e aluno, já que há uma interação mais próxima 

entre eles, o que não acontece normalmente quando se utiliza uma metodologia tradicional, como a aula 

expositiva. O respeito às opiniões divergentes e diálogo a fim de se chegar a um consenso entre os pares e 

posteriormente, entre todos os alunos, ativa habilidades que geralmente não são estimuladas na sala de aula, 

como o trabalho em equipe, convivência e ajuda mútua. Neste contexto o docente se afasta da figura de  

professor (que transfere ao aluno um conhecimento ou técnica e valoriza principalmente o crédito que o aluno 

adquire) e se aproxima da figura de educador (preocupado com a formação integral do aluno, nos aspectos 

humano, social e de responsabilidade perante os outros). 

A introdução de desafios (problemas) estimula o aluno a pensar diferente, empregando os conhecimentos 

prévios adquiridos em uma nova realidade, de maneira que o mesmo ainda não havia pensado. Este processo de 
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ruptura, trazido pelas novas vivências estimula a análise crítica do aluno, através de um novo jeito de pensar um 

conhecimento já adquirido em uma nova situação. 

Para consolidar o modelo, o processo avaliativo deve também se adequar ao método. Neste sentido, o 

professor condutor do estágio deve ter uma postura de formador, e não de transferidor de saberes. Desta forma,  

o processo avaliativo deve contemplar um processo contínuo, de avaliação crítica dos problemas propostos, de 

colaboração em grupo, de consenso e tomada de decisões. Os alunos, no estágio em Manipulação do Curso de 

Farmácia da UniEVANGÉLICA são, desta forma, avaliados através dos seguintes instrumentos: 

 Diariamente através da avaliação de requisitos como: frequência, pontualidade, compromisso, iniciativa, 

organização, qualidade no serviço, trabalho em equipe, motivação, busca do conhecimento, articulação 

teórico prática e utilização de equipamentos de proteção individual. Dentro destes tópicos, são analisadas 

a capacidade do aluno em apresentar idéias, aplicação dos conhecimentos e adequação à realidade, 

capacidade de trabalhar em grupos, organização e cuidado com o ambiente, além da apresentação de 

soluções para os problemas propostos. 

 Auto avaliação – é realizada por parte do próprio estudante, de seu par (avaliação por pares) e pelo 

professor. Segundo Ribeiro e Filho (2011), esta ferramenta desenvolve a autocrítica e a capacidade de 

avaliar o trabalho de outros, além de proporcionar a disposição ao aprendizado automano. 

Aliado à estes mecanismos de avaliação formativa, tem-se a avaliação somativa, já que os conceitos 

avaliados transformam-se em valores numéricos que são somados em uma planilha para cálculo da nota final do 

aluno. Também são avaliados através de um trabalho teórico prático de desenvolvimento de uma forma 

farmacêutica inovadora. 

 
3.10.4 Estagio em Farmácia Hospitalar 

 

O Estágio em Farmácia Hospitalar é ofertado no sétimo período, com uma carga horária de 100 horas,  

nos seguintes hospitais: Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo; Hospital Municipal Jamel Cecílio; Hospital 

Evangélico Goiano, Santa Casa de Misericórdia. O aluno assina um termo de compromisso de estágio constando 

as suas obrigações como estagiário, sendo regulamentado o Seguro contra Acidentes pessoais em favor do 

Estagiário e responsabilidade da UniEVANGÉLICA. Tem o objetivo de fornecer uma visão ampla do papel do 

farmacêutico no âmbito hospitalar (gerenciamento, dispensação, produção e garantia de qualidade), fornecendo 

subsídios para sua integração à equipe multiprofissional da saúde que assiste o paciente. Propiciar ao acadêmico 

treinamento prático com visão científica, técnica, cultural e de relações humanas em um ambiente profissional. 

Forma de avaliação: entrega de documentos referentes à realização do estágio; cumprimento da carga 

horária integral e normas do local de estágio; desempenho nas atividades no local de estágio; participação das 

atividades em sala de aula e trabalhos; provas parciais escritas; entrega e aprovação de portfólio/ relatório final. 

Atividades desenvolvidas pelos acadêmicos: Reconhecimento do ambiente da farmácia hospitalar; 

Acompanhamento das atividades administrativas e técnico-operacionais da farmácia hospitalar (aquisição e 

controle de estoque de medicamentos e correlatos, distribuição e dispensação de medicamentos, seguimento 

farmacoterapêutico, controle de medicamentos psicotrópicos); Análise de prescrições; Realização de atividades 
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práticas de acordo com a necessidade e atividades desenvolvidas na farmácia do hospital durante a realização 

do estágio. 

Coordenação: realizada por professor da disciplina de Estágio em Farmácia Hospitalar. São atribuições do 

coordenador de estágio: comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 

realização de avaliações escolares ou acadêmicas; encaminhar o cronograma com datas, horários e nomes dos 

acadêmicos que realizarão o estágio; visitar os portfólios/relatórios de estágio apresentados pelo estagiário; 

celebrar termo de compromisso com o acadêmico, com a coordenação de curso e com a parte concedente; 

apresentar ao acadêmico as normas de estágio e formas de avaliação; reorientar o estagiário a outro local em 

caso de descumprimento das normas ou não adaptação ao local inicial de estágio; elaborar normas 

complementares e instrumentos de avaliação dos estágios; estabelecer junto ao hospital concedente o 

planejamento e programa de atividades de estágio, bem como o acompanhamento e a avaliação no decorrer de 

sua realização; selecionar o estagiário e encaminhá-lo ao hospital; manter comunicação com o supervisor do  

local de estágio; lançar notas e frequências no sistema informatizado da instituição de ensino; ministrar conteúdo 

teórico que servirá com subsídio para as atividades práticas no local de estágio; fornece feedback ao acadêmico 

sobre seu desempenho nas atividades de estágio e avaliações realizadas. 

Supervisão: realizada pelo farmacêutico do hospital, com formação ou experiência profissional. São 

atribuições do supervisor do local de estágio: fornecer ao coordenador de estágio quantitativo de vagas por 

período que serão disponibilizadas para os estagiários da instituição de ensino; auxiliar a coordenação de estágio 

da IES no planejamento e definição do programa de atividades de estágio; repassar à coordenação de estágio as 

normas internas de conduta do local de estágio; receber o acadêmico no local; controlar a frequência e horário de 

entrada e saída do estagiário; informar ao acadêmico de todas as atividades que serão desenvolvidas, cumprindo 

com programa de atividades de estágio pré-estabelecido, dos aspectos de conduta funcional e normas 

disciplinares de trabalho, bem como realizar treinamentos que sejam necessários; comunicar a coordenação de 

estágio do descumprimento das normas por parte do estagiário; orientar e acompanhar as atividades 

desenvolvidas pelo estagiário; realizar a avaliação do estagiário de acordo com documento enviado pela 

coordenação da disciplina; entregar à coordenação de estágio os documentos de registro de frequência e 

avaliação ao final do estágio. 

Orientações aos acadêmicos: os acadêmicos são orientados a apresentar à IES os portfólios/relatórios 

finais; cumprir horários fixados e programação de atividades de estágio elaboradas pela coordenação em 

conjunto com o supervisor do local de estágio; respeitar e preservar as normas administrativas do  hospital, 

agindo de acordo com os ditames da ética profissional; manter bom relacionamento interpessoal e profissional 

com os demais funcionários do local de estágio; conhecer, cumprir e responder pelo descumprimento das normas 

internas do hospital; conhecer e cumprir o regulamento de estágio da instituição de ensino; comunicar à 

coordenação de estágio de eventual desistência do estágio e motivos relacionados a esta decisão. 

 
3.10.5 Estágio V: Análises Clínicas 
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Seguindo a matriz curricular, o Estágio V: Análises Clínicas apresenta carga horária total 180 horas/aulas, 

sendo distribuídas em 150 horas/aulas no Laboratório de Análises Clínicas da UniEVANGÉLICA e 30 horas/aulas 

no Laboratório da APAE- Anápolis. Esse Estágio tem o objetivo de capacitar o aluno para se tornar um 

profissional qualificado em exercer as funções relacionadas ao laboratório de análises clínicas. No Laboratório de 

Análises Clínicas da UniEVANGÉLICA seguindo a carga horária de 150 horas, distribuídas em 30 encontros. 

Cada encontro tem o acompanhamento de uma professora orientadora. Os acadêmicos realizam o estágio 

acompanhando a rotina laboratorial respeitando um rodízio composto por os seguintes setores: 

 Recepção e coleta das amostras; 

 Bioquímica; 

 Uroanálise 

 Microbiologia; 

 Hematologia; 

 Parasitologia; 

 Imunologia; 

 Citopatologia 

 

- Laboratório da APAE- Anápolis seguindo a carga horária de 30 horas, distribuídas em 5 encontros no 

período de uma semana. Cada encontro há o acompanhamento de um profissional responsável pelo setor na 

instituição APAE- Anápolis. Visando o melhor aproveitamento utiliza-se a metodologia teórico-prática realizando 

aulas teóricas de aproximadamente 1 hora por dia, assim reafirmam-se conceitos morfológicos e analíticos já 

trabalhados nas demais disciplinas da graduação. Os acadêmicos entram em contato com novas experiências 

práticas desempenhando as técnicas de cada setor. Atividades multidisciplinares são realizadas com frequencia 

através da interpretação de casos clínicos preparados previamente e apresentados em diapositivos em sala de 

aula. Nesse momento os acadêmicos devem correlacionar os aprendizados nas demais disciplinas do curso tanto 

na parte clínica como farmacológica e atenção farmacêutica. O acompanhamento da rotina laboratorial é uma 

etapa realizada no laboratório de análises clínicas da UniEVANGÉLICA, onde os alunos fazem a simulação dos 

testes realizados no laboratório nos setores. O estágio é totalmente supervisionado, dando oportunidade ao aluno 

de desenvolver suas aptidões, aprimorando a prática de microscopia e análises clínicas. Por tratar-se de turmas 

com carga horaria de 6 horas aulas dia e os acadêmicos estarem em contato com situações reais uma vez que o 

laboratório atende o publico do Sistema Único de Saúde na cidade de Anápolis o aprendizado prático torna-se 

facilitado. A evolução do estágio tem sido simultânea à disciplina teórica da graduação, respeitando o grau de 

conhecimento da turma. 

 
3.10.6 Estágio VI: Análises de Alimentos 

 

O Estágio VI em Análises de Alimentos é um dos componentes do Núcleo de Alimentos do Curso de 

Farmácia da UnIEVANGÉLICA e tem como objetivo apresentar ao aluno de Farmácia a prática e a rotina de uma 
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das atuações possíveis em sua formação generalista. Nesse estágio, com carga horária de 80h, no 9º período do 

Curso, o aluno, sob a supervisão de docentes com formação específica e experiência prática, simula em 

Laboratório dedicado e estruturado, todo o fluxo envolvido nas análises sensoriais, físico-químicas e 

microbiológicas dos principais alimentos. Além do desenvolvimento de habilidades práticas na execução de 

técnicas da área, o aluno aprende a utilizar compêndios oficiais, consultar legislações pertinentes, elaborar 

laudos técnicos de acordo com as exigências oficiais, além de desenvolver capacidades interpessoais, de 

trabalho em grupo, disciplina e responsabilidades semelhantes às exigidas pelo mercado de trabalho. A avaliação 

do aluno é diária e realizada pelos docentes supervisores, considerando-se o desempenho do mesmo em todas 

as atividades desenvolvidas no período total do estágio, conforme descrito no Plano de Ensino da disciplina. 

 
3.10.7 Estagio VII: Industria Farmacêutica 

 

Com uma carga horária de 200 horas, o Estágio Supervisionado em Indústria Farmacêutica engloba não só 

a Indústria Farmacêutica propriamente dita, a indústria de medicamentos, mas também as indústrias de síntese 

de fármacos, drogas, de insumos farmacêuticos, de correlatos, de cosméticos, produtos de higiene, perfumes e 

de saneantes domissanitários. Assim, a compreensão do papel exercido pelo farmacêutico na indústria de 

medicamentos e atividades relacionadas compreende a união do conteúdo teórico ministrado pelo curso de 

Farmácia à prática vivenciada na realidade do mercado de trabalho na indústria e a aquisição de conhecimentos 

específicos que fazem parte da matriz curricular (formação atual Generalista). Durante o período de estágio 

supervisionado enfatiza-se o despertar pela área de atuação do farmacêutico industrial, verificando as questões 

de ética, educação, hierarquia, organização, respeito e compromisso dentro do ambiente de trabalho que são 

prioridade nesse e demais estágios. Objetiva-se observar as diversas áreas de atuação do farmacêutico no 

ambiente industrial, verificando a ligação e dependência entre elas para o perfeito funcionamento dos processos, 

desde a viabilização de um novo produto, registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a 

produção e controle de qualidade para liberação dos produtos no mercado, etc. Há um compromisso da 

Instituição com o estudante estagiário, especialmente quando aluno realiza estágios em local externo à 

Instituição. O estagiário assina um termo de compromisso constando as suas obrigações como estagiário, sendo 

regulamentado o Seguro contra Acidentes pessoais em favor do Estagiário e responsabilidade da 

UniEVANGÉLICA. 

O Estágio Supervisionado tem sido realizado em uma Indústria Farmacêutica ou áreas afins já definidas, 

podendo ser estatal, privada ou mista, geralmente conveniada com o curso de Farmácia da UNIEVANGÉLICA, 

localizada em território nacional, com o acompanhamento do Professor Coordenador de Estágio e a supervisão 

da Indústria Farmacêutica concedente. 

Cabe à coordenação da disciplina Estágio Supervisionado em Indústria Farmacêutica do Curso de 

Farmácia da UNIEVANGÉLICA avaliar a Indústria Farmacêutica na qual o aluno da disciplina fará o estágio e 

verificar se está apta a oferecer o mesmo com atividades que têm correlação com a teoria recebida, assim como 

se possui profissional da área (Farmacêutico) para realizar a supervisão. Ainda assim, o aluno poderá sugerir a 

Indústria de sua preferência, ou mesmo se ele já estiver em um processo de admissão ao estágio em qualquer 
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empresa, deverá submetê-la antes à coordenação da disciplina. Cabe à Indústria Farmacêutica fornecer todas as 

condições e facilidades para um adequado aproveitamento do estágio pelo aluno. 

O aluno matriculado na disciplina deverá cumprir no mínimo 200 horas de estágio na Indústria 

Farmacêutica concedente. Esta disciplina é oferecida no 10º período do Curso de Farmácia, mas a participação 

dos alunos em processos de seleção de estagiários deverá iniciar antes, devido aos meses de dezembro e junho 

serem, normalmente, os meses em que a maioria das empresas inicia a seleção. 

Qualquer aluno da UNIEVANGÉLICA, desde que esteja devidamente matriculado no Curso de Farmácia 

terá aproveitamento do estágio realizado anteriormente ao 10º Período, quando será feita a matrícula da 

disciplina. Ou, ainda, o aluno que tiver vínculo empregatício comprovado em carteira de trabalho em função 

supervisionada por um profissional farmacêutico desde que já matriculado no Curso de Farmácia da 

UNIEVANGÉLICA, terá aproveitamento das 200h de estágio, devendo fazer a matrícula no 10º Período e cursar  

a disciplina normalmente. 

A assinatura do Contrato de Estágio ou Termo de Compromisso de Estágio em três (3) vias constando a 

assinatura/carimbo da Instituição de Ensino UniEvangélica e da Entidade/Órgão concedente (Indústria) e 

assinatura do aluno estagiário onde cada um ficará com sua cópia é o procedimento inicial e fundamental para 

que o estágio seja iniciado. 

 
3.11 Atividades práticas de ensino 

 

Na matriz curricular encontra-se definida a carga horaria teórica e prática das disciplinas do curso. Há 

laboratórios específicos para oferta de aulas práticas, além dos laboratórios para estágio. s turmas são divididas 

em sub turmas, de modo que cada laboratório de aula prática comporte um máximo de 10 alunos por professor. 

As aulas práticas são ofertadas nos seguintes laboratórios: complexo multidisciplinar de química, laboratório de 

microscopia, imunologia, laboratório morfofuncional, anatomia, laboratório para pesquisa em biodiversidades, 

laboratórios de informática, além dos laboratórios para estágios. Para os conteúdos de aulas teóricas são 

ministradas aulas práticas correspondentes. Todas as atividades de ensino são planejadas e explicitadas através 

de planos de ensino, que são apreciados e aprovados em reuniões do colegiado do urso. 

 
3.12 Atividades complementares 

 

As atividades complementares do curso de Farmácia compõem o elenco atividades pedagógicas contidas 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Farmácia. São de caráter científico, 

cultural e acadêmico e promotoras da diversificação de espaços educativos e seus critérios de análise 

encontram-se explicitados através do (Anexo VI). Visam a integralização da matriz curricular com atividades que 

complementem o currículo de curso, enriquecendo-o com práticas independentes, com estudos que incluem uma 

imensa variedade de opções. Dessa forma, entende-se que as atividades complementares possam ser amplas, 

diversificadas e para contribuir nessa perspectiva, elas se constituem em três modalidades e, nessas, de tipos 
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variados como: a) atividades culturais; b) atividades científico-acadêmicas; c) atividades de pesquisa, extensão e 

estágios. 

As culturais incluem vivências estéticas em artes plásticas, música, literatura, teatro, cinema (com debate), 

exposições artísticas, dança. A validação se faz com apresentação de certificados, relatórios ou controle de 

presença ou frequência feito pelo curso de Farmácia. 

As Científico-acadêmicas seriam contempladas com participação em conferências, palestras, minicursos e 

outros. Devem acontecer em todos os anos do curso, sem limite de horas. É comprovada com certificado ou 

controle de frequência pelo curso de Farmácia.. 

Extensão, bolsa de iniciação científica (PBIC), estágios remunerados: Devem ter limites em cada um dos 

tipos de AC, como bolsas de IC, participação em projetos de extensão, estágios remunerados, etc. Devem ser 

comprovadas com declaração do coordenador dos programas ou do estágio. A limitação na contagem anual é 

necessária de forma a garantir maior diversificação das atividades. 

Todavia, para garantir que as atividades complementares venham se constituir em tempo para, 

efetivamente, ampliar a dimensão do currículo do Curso de Farmácia, faz-se necessário que haja limitações de 

participação em cada uma das modalidades, com exceção das atividades científicas, de forma que os estudantes 

possam participar de diferentes modalidades de atividades complementares. Propõe-se que as AC incorporem 

atividades de pelo menos duas das três modalidades. O ideal é que o estudante em formação participe da maior 

diversificação possível para completar a carga horária de 40h horas as complementares. 

A validação destas horas atividades ocorre no final do décimo período e obedece aos seguintes critérios: 

 Participação em congressos, encontros, jornadas, palestras e cursos, promovidos pelo Curso de 

Farmácia do Centro Universitário de Anápolis ou em outras universidades e/ou por entidades 

classistas relacionados diretamente à área farmacêutica ; 

 Participação em congressos, encontros, jornadas, palestras e cursos, promovidos pelo Curso de 

Farmácia da Centro Universitário de Anápolis ou em outras universidades em outras áreas afins; 

 Atividades pedagógicas; 

 Monitoria no Centro Universitário de Anápolis em disciplinas do Curso de Farmácia; 

 Participação em eventos científicos como ministrante de oficinas, palestras e comunicações 

 Participação em Projetos de Extensão em de oficinas, palestras e outras formas de comunicação; 

 Estágio não curricular, 

As atividades complementares desenvolvidas pelos alunos são avaliadas por um professor, membro do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do curso de Farmácia empregando-se resolução própria. 

 
3.13 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma exigência das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação em Farmácia. Tem como objetivo despertar no aluno o interesse pela pesquisa e fazer  

com que ele desenvolva os conceitos metodológicos envolvidos na elaboração de um trabalho científico, 
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aprimorando seu senso reflexivo e crítico. O desenvolvimento do TCC no Curso de Farmácia inicia-se no 6º 

período com a disciplina de TCC I (40h), onde o aluno é apresentado às áreas de conhecimento disponíveis no 

Curso e seus representantes docentes e é orientado a escolher sua área e orientador de interesse, para iniciar o 

desenvolvimento de seu projeto de pesquisa, com acompanhamento docente. Quando pertinente, o projeto é 

enviado para apreciação do Comitê de Ética para Pesquisa com Seres Humanos e Comitê de Ética para 

Pesquisa com animais. Após essas etapas, o mesmo é desenvolvido sob a supervisão do orientador até o 10º 

período, onde o aluno, na disciplina de TCC II (20h), recebe orientações finais quanto à formatação final e 

apresentação do trabalho concluído à banca examinadora, composta por dois docentes com experiência na área 

de conhecimento e o orientador. O aluno é considerado aprovado se obtiver média, igual ou superior, a 60 

pontos, nos requisitos de avaliação específica do Curso, que constam descritos no Regulamento de TCC do 

Curso (Anexo VII). O TCC é uma das exigências das Diretrizes Curriculares do Curso de Farmácia, que define 

em seu parágrafo VI que o aluno deverá conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e científicos e, no Art. 12, que para conclusão do Curso de Graduação em Farmácia, o aluno deverá 

elaborar um trabalho sob orientação docente. Não há especificação de carga horária mínima para essa exigência. 

 
3.14 Apoio ao discente 

 
Os discentes são constantemente informados sobre atividades extracurriculares, além das atividades 

acadêmicas curriculares e atividades complementares. São inteirados sobre o programa de imersão em língua 

estrangeira, de bolsas de estudos no exterior, programa de mobilidade acadêmica todos praticados pelo Núcleo 

de Assuntos Internacionais. Alunos do curso já se candidataram ao Programa “Ciências sem Fronteiras”, bem 

como participaram de intercâmbios junto à Faculdade de Farmácia da Universidade de Porto/Portugal. Recebem 

apoio psicopedagógico da direção do curso, coordenação pedagógica e demais membros do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) na resolução de conflitos de natureza pedagógica, de gênero, de raça. 

 
3.15 Atividades de tutoria (cursos em EAD e presenciais que ofertam até 20% da carga horária total na 
modalidade a distância, conforme Portaria nº 4.059, de 10/12/2004). 

 

A tutoria na oferta de disciplinas EAD é exercida por um profissional não docente que assume o papel de 

mediador no processo de construção do conhecimento nas relações entre professor/aluno, aluno/conteúdo, aluno 

e curso. As ações do tutor no ensino a distância do curso de Farmácia atendem ao que é previsto no PPC do 

ponto de vista didático-pedagógico/ estrutura curricular. A tutoria presencial é praticada em estágios do curso. 

 
3.16 Responsabilidade social 

 
A Associação Educativa Evangélica – AEE – atua em sintonia com sua política de filantropia e inclusão 

social oferecendo aos estudantes condições de acesso e permanência na educação básica e superior, com a 

concessão de programas de bolsa de estudo integral, parcial e o Financiamento Estudantil (FIES). O UniSOCIAL 

– Departamento de Filantropia e Assistência Social – é o departamento responsável pela gestão dos programas 
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de bolsas como o ProUni, a Bolsa Filantropia, a Bolsa da OVG, juntamente com o Departamento do FIES, que 

atua na gestão do financiamento estudantil. Em convênio com o Governo do Estado de Goiás, disponibiliza a 

Bolsa Universitária OVG de acordo com os regulamentos e critérios estabelecidos pela Organização das 

Voluntárias de Goiás, entidade que atua na gestão do programa de bolsas de estudo do governo estadual. Em 

contrapartida, o aluno presta serviço voluntário em instituições governamentais e não governamentais, de acordo 

com sua área de formação (PDI,2017). 

Em parceria também com o MEC/FNDE, disponibiliza para os alunos o FIES – Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior –, como um Programa destinado a financiar estudantes de cursos de graduação 

regularmente matriculados em IES não gratuitas e cadastradas no programa, em cursos com avaliação positiva 

no SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, oferecendo financiamento de até 100% do 

custo das mensalidades e com juros de 3,4% ao ano (PDI,2017). 

Estes programas possibilitam o ingresso e a permanência nas unidades de ensino da AEE a crianças, 

jovens e adultos que, na sua maioria, jamais teriam a chance de se tornarem membros ativos de tal instituição e, 

com isso, mudarem sua história de vida. Por meio destes programas, a AEE se apresenta como agente de 

emancipação social que promove a cidadania, os direitos sociais e humanos, visando o ser social como aquele 

que requer transformações profundas nas relações socioeconômicas atuais, e como isso  se inicia pela garantia 

do exercício da cidadania, no seu conceito mais elementar, o da garantia dos direitos constitucionais (PDI,2017).. 

Desta forma, podemos dizer que a responsabilidade social da Instituição promove a prática comprometida  

por meio do desempenho de sua missão, que tem como valores a competência, o profissionalismo e o trabalho 

participativo, norteando suas ações por princípios éticos, morais e cristãos. Todos os cursos são beneficiados 

pelo compromisso Institucional. Nesse sentido, a Instituição promove várias ações: Ações Institucionais 

Referentes à Diversidade, ao Meio-Ambiente, à Memória Cultural, à Produção Artística e ao Patrimônio Cultural; 

Ações Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e Igualdade Etnicorracial; Internacionalização 

(Ações de intercâmbio, cooperação e programas de internacionalização). 

Especificamente, o curso de Farmácia realiza várias ações, que podem ser caracterizadas como um 

compromisso de responsabilidade social. 

Avaliação do uso de medicamentos por idosos residentes no município de Anápolis. Esse projeto foi  

realizado no “CENTRO DE APOIO AOS IDOSOS” do município de Anápolis. Neste local os idosos 

desenvolveram atividades lúdicas e terapêuticas. Participaram do projeto 96 idosos, voluntários, sendo 73% do 

sexo feminino e 27 % do sexo masculino, com idade superior a 55 anos. Este estudo teve o objetivo de avaliar 

quais são as classes terapêuticas de medicamentos mais utilizadas neste segmento da população. Observou-se 

que os medicamentos cardiovasculares (hipotensores, antiarrítmicos, vaso dilatador coronariano) são os mais 

utilizados. Observou-se também que a polifarmácia é uma prática comum entre este grupo de idosos. Os 

analgésicos, antitérmicos e antiinflamatórios são os medicamentos mais usados, sem prescrição médica. Os 

voluntários assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

e Pesquisa do Centro Universitário de Anápolis. Os resultados deste projeto demonstram que a auto medicação e 

o hábito da poli farmácia são comuns na população estudada. Estas questões podem gerar complicações do 

ponto de vista de interações medicamentosas e portanto, conferem grande relevância ao estudo realizado. 
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O laboratório de Análises Clínicas realiza exames laboratoriais, que podem ser vistos como uma 

responsabilidade para com a sociedade. É o único curso de Farmácia, de Anápolis, com um LABORATÓRIO 

ANÁLISES CLÍNICAS - dotado de infraestrutura física, de equipamentos e pessoal capacitado para a realização 

de exames na área de Análises Clínicas. Nele, são realizados exames de bioquímica, imunologia, uroanálise e 

líquidos corporais, parasitologia, bacteriologia, micologia, citopatologia e hematologia. Implantado para ofertar o 

estágio na área de análises clínicas aos estudantes do curso foi credenciado para o atendimento aos usuários 

do Sistema Único de Saúde (SUS), prestando importante serviço à comunidade Anapolina. O Laboratório tem 

recebido o conceito “EXCELENTE” pelo PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE/PNCQ da 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLINICAS pelo desempenho na determinação das amostras - 

controle de ensaio de proficiência. Em 2016 foram realizados 13.246 exames. 

Na Farmácia Universitária é realizado um atendimento especializado que inclui: Atendimento 

farmacêutico personalizado, com horário marcado; aferição de pressão arterial; teste de glicemia capilar; 

atenção Farmacêutica ao Idoso, incluindo participantes da UNIATI (Universidade Aberta à Terceira Idade); 

atenção Farmacêutica à gestantes, diabéticos e hipertensos. Na área farmacêutica, esse trabalho atende às 

necessidades da comunidade com seriedade, ética e compromisso. 

 
3.17 Processos de avaliação do curso 

 
A avaliação é praticada na Instituição, consequentemente no curso de Farmácia de forma sistemática. O 

objetivo dos processos avaliativos é a busca pela melhoria. Para tanto conta com uma estrutura constituída pela 

Subcomissão de Especialistas (SEA), Subcomissão Interna de Avaliação (SIA) e Comissão Própria de Avaliação 

(CPA). Há um fluxo de avaliações proposto pelo colegiado do curso que atua em sintonia com o Projeto de 

Avaliação Institucional elaborado pela CPA. Do ponto de vista de auto avalição, o NDE do curso de Farmácia 

institui a SIA, que por sua vez, conta com a participação de um representante discente e um técnico 

administrativo, além de dois docentes. Para implementar o processo são consideradas as seguintes dimensões: 

Dimensão 1: política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas normas de 

operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de 

monitoria e demais modalidades: ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação (stricto e lato sensu). 

Dimensão 2 – Políticas para o ensino, a pesquisa, a extensão e a ação comunitária. 

Dimensão 3 – A responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no que se refere à sua 

contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, 

da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

Dimensão 4 – A comunicação com a sociedade. 

Dimensão 5 – As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. 

Dimensão 6 – Organização e gestão da Instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos 

Colegiados, sua independência e autonomia na relação com a Mantenedora, e a participação dos segmentos da 

comunidade universitária nos processos decisórios. 
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Dimensão 7 – Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e 

comunicação. 

Dimensão 8 – Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da auto 

avaliação institucional. 

Dimensão 9 – Políticas de atendimento aos estudantes e egressos. 

Dimensão 10 – Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior. 

O corpo docente é avaliado pela coordenação do curso, pelo corpo discente através de questionários 

(survey monkey) elaborados para essa finalidade, por manifestações espontâneas dos alunos recebidas e 

apreciadas pela direção e coordenação pedagógica e também por auto avaliação. A coordenação do curso é 

avaliada pelos alunos e professores seus pares. Em todas essas etapas identificam-se as fragilidades, 

potencialidades e são trabalhadas as propostas de melhoria. A avaliação externa é realizada pelo MEC/INEP, 

especialmente por resultados do ENADE e também pela comunidade. A comunidade usuária do Laboratório de 

Análises Clínicas manifesta satisfação pelo atendimento recebido, médicos das UBS fidelizam solicitações de 

exames laboratoriais por reconhecerem a seriedade na operacionalização dos exames. A população usuária da 

Farmácia Universitária, também expressa contentamento pelo nível de atendimento. A Instituição e o curso são 

bem avaliados através da comunidade pela magnitude das atividades extensionistas. O INEP acata as avaliações 

dos cursos de Farmácia feitas pela Comissão de Ensino do Conselho Federal de Farmácia, embora não tenha 

caráter deliberativo. A Comissão de Ensino emprega critérios consistentes no processo avaliativo e o curso de 

Farmácia tem sido bem avaliado. 

 
3.18 Articulação entre a graduação e a pós-graduação 

 
O curso de Farmácia propõe e analisa cursos de especialização ofertados através da Pró- Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Ação Comunitária da UniEVANGÉLICA. Professores do curso ministram 

disciplinas nos cursos de Especialização em Microbiologia Clinica e Ambiental, Farmacologia Clinica. Alunos 

egressos do curso de Farmácia têm se qualificado em programas pós-graduação lato sensu da  

UniEVANGÉLICA, bem como em programas de outras Instituições. Do ponto de vista pós-graduação stricto 

sensu, a coordenadora do curso Farmácia é membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em 

Sociedade Tecnologia e Meio Ambiente, nível de mestrado, da UniEVANGÉLICA. Nessa condição orienta alunos 

do mestrado, inclusive egressos do curso de Farmácia e inclui alunos da graduação no PIBIC (Programa de 

Bolsa de Iniciação Cientifica). Os demais professores do curso orientam alunos de PIBIC, TCC e trabalhos de 

conclusão de curso do lato sensu. Os alunos do curso de Farmácia são incentivados a atuarem no 

desenvolvimento de ensino/pesquisa. Têm realizado cursos de mestrado, doutorado em outras Instituições de 

Ensino do país e entre elas citam-se: Programa de Pós Graduação em Medicina Tropical (UFG), Programa de 

Pós Graduação em Ciências Farmacêuticas (UFG), Biologia Molecular (ICB/UFG), Farmacologia Clinica 

(ICB/UFG), Programa de Imunologia (UNIFESP), Ciências Moleculares (UEG) e outros. Dois egressos do curso 
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de Farmácia realizaram mestrado e doutorado na UFG e hoje atuam como membros do corpo docente da IES de 

origem. 

 
 

 
4. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 

 
 
 

 
 

 

4.1 Direção do curso (Coordenação) 

 

Dados do Coordenador do curso 

Nome: Dulcinea Maria Barbosa Campos 

Interação com a 
pós- graduação 
lato sensu e 
sctrito sensu 



Projeto Político Pedagógico do Curso de Farmácia 47 

 

 

 

Endereço Institucional: Curso de Farmácia. Centro Universitário de Anápolis-UniEVANGÉLICA. Av Universitária 

Km: 3,5. Cidade Universitária. Anápolis-GO. CEP:75.083-515. Fone: (62) 3310 6705-3310 6715. Email: 

dulcinea@unievangelica.edu.br 

 

Formação: Farmacêutica/Bioquímica/Universidade Federal de Goiás 

Pós-Graduação: Doutora em Ciências/Parasitologia/Universidade de São Paulo 

Tempo de experiência no magistério superior e gestão acadêmica: 45 anos 

Regime de trabalho: tempo integral 

Carga horária dedicada ao curso: 20h 

 
 

 
A coordenação do curso de Farmácia desenvolve as seguintes atribuições: 

 
 distribuição das funções docentes - aulas e demais atividades acadêmicas - e do corpo técnico- 

administrativo no âmbito do curso, a partir de critérios que assegurem o melhor custo-benefício; 

 

 definição da estrutura organizacional do curso – NDE – garantindo o aproveitamento dos recursos 

humanos, de forma a assegurar o equilíbrio financeiro do curso; 

 

 indicação de vagas e perfil docente para compor o corpo docente; monitoramento, orientação, apoio e 

avaliação sistemática do desempenho docente e do pessoal técnico administrativo, identificando 

potencialidades e fragilidades em seu desempenho; 

 

 Comunicação ao pessoal docente e administrativo os resultados das avaliações e orientar as melhorias; 

 
 Estimular o bom relacionamento e o clima favorável ao desempenho da equipe; 

 
 Propor e/ou promover a capacitação do pessoal sob sua responsabilidade 

 
 Indicar a demissão do pessoal docente e administrativo, quando necessário, após o devido processo de 

avaliação de desempenho; 

 

 Indicar as demandas e supervisiona a utilização das instalações físicas, laboratórios e equipamentos do 

Curso; 

 

 Indicar a aquisição de livros, materiais especiais e assinatura de periódicos necessários ao 

desenvolvimento do Curso, propondo sua atualização periódica; elaborar e executa, de forma colegiada, 

o Projeto Pedagógico do Curso, coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais; 

 

 Definir a estrutura organizacional e pedagógica do curso; Coordenar o Planejamento Pedagógico das 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, zelando para a coerência destas atividades com a proposta 

de formação definida no PPC. 

mailto:dulcinea@unievangelica.edu.br
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 Estimular e orientar a realização de eventos científicos no âmbito do curso. Preside o Núcleo Docente 

Estruturante e o respectivo processo decisório do seu curso; 

 

 Promover reuniões com professores para discutir aspectos do processo formativo, seu planejamento, 

avaliação, propostas de melhorias e demais rotinas acadêmicas; 

 

 Deliberar sobre assuntos referentes à vida acadêmicas dos alunos em conformidade com a legislação 

educacional e institucional. 

 

 Atender e orientar aos docentes, discentes ou seus legítimos representantes nos assuntos relacionados 

ao curso; 

 

 Acompanhar , supervisionar e avaliar a realização das atividades acadêmicas de forma a assegurar a 

formação do perfil humano e profissional preconizado no PPC; 

 

 Articular as atividades de ensino às atividades de extensão e à iniciação científica; 

 
 Promover e supervisionar o desenvolvimento das atividades complementares, estágios e trabalhos de 

conclusão em seu Curso, a partir de regulamentos aprovados no colegiado, coerentes com as políticas 

institucionais; 

 

 Orientar, estimular e controlar a frequência discente levando em consideração relação as normas e 

regulamentos: 

 

 Definir normas e critérios para as atividades dos monitores, no âmbito do curso; 

 
 Definir normas e critérios para a realização dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 

 
 Estabelecer normas e regulamentos dos estágios supervisionados e não-supervisionados, monitorando 

seu desenvolvimento. 

 

 Submeter todas as propostas de normas e regulamentos à aprovação do colegiado do curso. Em relação 

à autoavaliação do curso: 

 

 Elaborar, no âmbito do NDE, o projeto de autoavaliação do curso, definindo cronogramas anuais de 

realização das avaliações. 

 

 Promover anualmente as avaliações do curso, coerente com as definições Institucionais; 

 
 Elaborar relatório anual de avaliação e o respectivo plano de melhorias e os encaminhar à CPA, 

PROACAD e Reitoria. 
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 Divulgar o processo de avaliação do desempenho dos estudantes – ENADE, orientando docentes e 

discentes para a participação adequada na avaliação; 

 

 Analisar no colegiado do curso os resultados das avaliações externas e da autoavaliação, comunicando 

com a comunidade acadêmica. 

 

 Propor melhorias necessárias, em consonância com os recursos disponibilizados pela IES. 

 
 Acompanhar o nível de satisfação dos concluintes e egressos; avaliar a inserção dos egressos na 

carreira profissional; 

 

 Promover e supervisionar o desenvolvimento das atividades complementares, estágios e trabalhos de 

conclusão de curso, a partir de regulamentos aprovados no colegiado, coerentes com as políticas 

institucionais; 

 

 Orientar, estimular e controlar a freqüência discente; 

 
 Participar de reuniões do Conselho Acadêmico Superior, do colegiado de diretores, dos seminários 

institucionais e representar o curso junto aos órgãos de classe. 

 

4.2 Coordenação pedagógica 

 
A coordenação pedagógica do curso de Farmácia desempenha as seguintes atribuições: 

 Participação no NDE e Colegiado do curso de Farmácia; 

 Participa dos processos de autoavaliação do curso, buscando metas de melhorias; 

 Participa das análises e reflexões sobre a matriz curricular do curso. 

 Participa da atualização do Projeto Pedagógico do Curso, de acordo as Diretrizes Curriculares Nacionais 
vigentes. 

 Participa dos processos de avaliação do desempenho dos estudantes – ENADE, o que implica na 
orientação de docentes e discentes para a participação adequada na avaliação; 

 

 Propõe  sugestões de métodos de prova, reforço aos conteúdos de formação geral, especifica, 
elaboração e aplicação de prova simulada (ENADE). 

 Colabora na programação dos eventos científicos do curso : X SIMPÓSIO EM ESTUDOS 

FARMACÊUTICOS e FÓRUM MULTIDISCIPLINAR EM ESTUDOS FARMACÊUTICOS 

 

 Colabora na identificação de causas de evasão de alunos no curso; 

 
 Colabora no atendimento personalizado aos discentes; 

 
 Contribui para estímulo às atividades de monitoria objetivando a melhora no desempenho dos alunos; 
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 Promove mediação entre o Diretório Acadêmico, Atlética e alunos do curso; 

 
 Colabora para cumprimento do horário de aulas. 

 
4.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) tem a finalidade de elaborar, avaliar continuamente o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) definindo a sua organização didática, pedagógica, administrativa. As propostas do 

NDE são encaminhadas para apreciação junto ao colegiado do curso. Essa dinâmica tem o objetivo de 

atualização e busca melhorias no curso de graduação. O NDE do curso de Farmácia atua, conforme a  

pertinência de suas atribuições e de acordo com a Resolução CAS Nº 44/2010 ( Anexo VIII) É  composto por  

90% de professores com pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) e 10% de especialistas. O NDE 

exerce acompanhamento nas atividades de ensino referentes a aulas teóricas, práticas, estágios. Membros do 

NDE acompanham o desenvolvimento trabalhos de conclusão de curso, atividades complementares, avaliação, 

pesquisa e extensão. 

 
 

 
Unidade 

 
Cargo 

 
Responsável 

Carga Horária 

Disponível para 

a Função 

Unidade 

Superior 

 
Curso de Farmácia 

 
 

 
Curso de Farmácia 

 
Direção do curso 

 
 

 
Coordenador 

Pedagógico 

 
Prof Dr Dulcinea M. Barbosa 

Campos 

 
Prof MSc Gisélia dos Santos 

Pereira Carmo 

 
20h 

 
 

 
10 h 

 
Reitoria 

 
 

 
Diretoria 

 

Curso de Farmácia 

 

Coordenador de 

Avaliação e 

Atividades 

Complementares 

 

Prof Dr. Rodrigo Scaliante 

Moura 

 

2 h 

 

Diretoria 

 

Curso de Farmácia 
 

Coordenador de 

pesquisa, pós- 

graduação 

 

Prof Dr Emerith Mayra 

Hungria Pinto 

 

2h 
 

Diretoria 

 

Curso de Farmácia Coordenador de 

Extensão 

Prof Esp. Flávia Gonçalves 

Vasconcelos 

 

2h 
 

Diretoria 
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4.4 Colegiado do curso 

 
O colegiado de Farmácia é composto pelo Coordenador e demais docentes que atuam no curso. Conta 

com a participação de um representante discente indicado por seus pares. O colegiado se reúne ordinariamente 

para o planejamento dos semestres letivos. Nesse encontro são apreciados os planos de ensino, horário de 

aulas, métodos de ensino, processos avaliativos, calendário acadêmico, eventos do curso, eventos externos ou 

de outra natureza, atividades de extensão, diretrizes curriculares, inovações na matriz curricular, infraestrutura, 

acervo de biblioteca, laboratórios. Extraordinariamente, se reúne para deliberar sobre outras questões de 

natureza didático pedagógica ou questões emergenciais pertinentes ao corpo discente, docente e outros 

segmentos. O Colegiado do curso é a estrutura administrativa máxima m termos de deliberações no curso. 

 
4.5 Corpo docente 

 
O corpo docente do curso de Farmácia é constituído por doutores (45%), mestres (45%) especialistas 

(10%). Têm formação em Farmácia, Ciências Sociais, Biologia, Medicina Veterinária, Física, Agronomia, 

Pedagogia (experiência docente na educação básica) e são dotados, em sua maioria, de vasta experiência no 

ensino superior. Alguns têm experiência profissional em empresas farmacêuticas, farmácias magistrais, 

laboratórios de análises clinicas, serviços de inspeção de alimentos, Farmácia comunitária, serviços de saúde. A 

produção científica dos professores do curso de Farmácia estimulou a elaboração de um Programa de Pós- 

graduação em Ciências Farmacêuticas, nível de mestrado, pela Instituição e que será encaminhado para 

apreciação da CAPES em setembro do corrente ano. O corpo docente é constituído pelos seguintes professores: 

 

1 Aline Teixeira 
de Aquino 
Santos 

2 Ana Paula 
Montandon 
de Oliveira 

3 Bruno Junior 
Neves 

4 Clistiane dos 
Anjos 
Mendes 

5 Cristiane 
Teixeira 
Vilhena 
Bernardes 

6 Dulcinéa 
Maria 

Experiência Regime de Carga 

na Trabalho horária 

Educação na no 

Superior Instituição Curso 

Titulação Formação 

Acadêmica 

Nome 

Farmácia Mestre Sim Parcial 4,5 

 
Farmácia 

 
Mestre 

 
Sim 

 
Parcial 

 
29,75 

Farmácia Doutor Sim Parcial 6 

Agronomia Doutora Sim Parcial 2 

 
Farmácia 

 
Doutora 

 
Sim 

 
Parcial 

 
6,5 

 
Farmácia 

 
Doutora 

 
Sim 

 
Integral 

 
20,5 
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Barbosa 
Campos 

     

7 Emerith 
Mayra 
Hungria Pinto 

Farmácia Doutora Sim Parcial 14,5 

8 Flávia 
Gonçalves 
Vasconcelos 

Farmácia Especialista Sim Parcial 26 

9 Geruza Silva 
de Oliveira 

Ciências Sociais Doutora Sim Parcial 2 

10 Gisélia dos 
Santos 

Pereira 
Carmo 

 
História 

 
Mestre 

 
Sim 

 
Parcial 

 
10 

11 Guizelle 
Aparecida de 
Alcântara 

Farmácia Mestre Sim Parcial 4,75 

12 Janaína 
Andréa 
Moscatto 

Farmácia Mestre Sim Parcial 34 

13 Jivago 
Carneiro 
Jaime 

Ciências Biológicas 
Modalidade 

Médica/Biomédicas 

Mestre Sim Parcial 9 

14 Joicy Mara 
Rezende 
Rolindo 

Letras Mestre Sim Parcial 2 

15 José Elias 
Flosino de 
Sousa 

Ciências e 

habilitação 

matemática 

 
Mestre 

 
Sim 

 
Parcial 

 
12 

16 José Luis 
Rodrigues 
Martins 

 
Farmácia 

 
Doutor 

 
Sim 

 
Integral 

 
7,75 

 

17 
 

Kelly Deyse 
Segati 

 

Farmácia 

 

Mestre 

 

Sim 

 

Parcial 

 

20,25 

18 Leandro 
Daniel 
Porfíro 

 
Física 

 
Mestre 

 
Sim 

 
Parcial 

 
2 

19 Leandro 
Nascimento 
da Silva 

Ciências 

Biológicas 

 
Doutor 

 
Sim 

 
Parcial 

 
2 

 Rodrigues      

20 Lívia 
Dourado 
Nobrega 
Sakai 

 
Enfermagem 

 
Especialista 

 
Sim 

 
Parcial 

 
14 

21 Luciana 

Vieira 
Queiros 

Farmácia e 

Bioquímica 

 
Mestre 

 
Sim 

 
Parcial 

 
12,75 

 Labre      
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22 Mirella 
Andrade 
Silva 

 
Farmácia 

 
Mestre 

 
Sim 

 
Parcial 

 
7 

23 Paulo Alberto 

da Silva 

Sales 

 

Letras 

 

Doutor 

 

Sim 

 

Parcial 

 

4h 

24 Raphael 

Rocha de 

Oliveira 

 

Medicina veterinária 

 

Doutor 

 

Sim 

 

Parcial 

 

10 

25 Rodrigo 

Scaliante de 

Moura 

 

Biomedicina 

 

Doutor 

 

Sim 

 
 

Parcial 

 

11,5 

26 Roldão 

Oliveira de 

Carvalho 

Filho 

 

 
Farmácia 

 

 
Mestre 

 

 
Sim 

 

 
Parcial 

 

 
14,25 

27 Rúbia de 

Pina Luchetti 

Camargo 

 

Engenharia de 

Alimentos 

 

Doutora 

 

Sim 

 
 

Parcial 

 

3 

28 Waleska 

Fernanda 

Ferreira 

Morgado 

 

 
Farmácia 

 

 
Mestre 

 

 
Sim 

 

 
Parcial 

 

 
29 

29 Wesley de 

Almeida Brito 

 
Farmácia 

 
Doutor 

 
Sim 

 
Parcial 

 
13,5 

30 Wesley dos 

Santos Costa 

 

Fisioterapia 

 

Especialista 

 

Sim 

 

Parcial 

 

10 

31 Wesley 

Gomes da 

Silva 

 
Farmácia e 

Bioquímica 

 
 

Doutor 

 
 

Sim 

 
 

Parcial 

 
 

6,25 
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4.6 Corpo técnico-administrativo 

 
O corpo técnico administrativo, sob supervisão direta do curso de Farmácia, é constituído é constituído 

por colaboradores que atuam na secretaria setorial, Farmácia Universitária, Laboratório de Análises Clinicas, 

Laboratório de Manipulação Farmacêutica, Laboratório de Farmacotécnica e Homeopatia, 

 
 

Unidade Cargo Responsável Carga Horária 

Disponível para 

a Função 

Unidade Superior 

 
 
 
 
 
 

 
Secretaria 

Setorial 

 

 
Secretária 

 
 
 

Auxiliar de 
Secretaria 

 
Leda Silva Monteiro 

 
 
 

José Roberto de 
Reis e Silva 

 
 

 
44 

 
 
 
 

44 

 

Diretoria 

 
 
 

Diretoria 

Laboratório 

Manipulação 

Farmacêutica 

Técnico Daleth Crisostomo 44h 
Diretoria 

 
 
 
 

Laboratório de 

Análises 

Clinicas 

Cargo 

 
 

Responsável 

Técnico 

 
 

Técnico 

Maria Edilma 

 
 

Hellayne de Assis 

Feitosa 

 
 

José Carlos de Brito 

44h 

44h 

 
 

44h 

Diretoria 

Diretoria 

 
Diretoria 
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5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

 

O planejamento curricular implica determinada concepção de conhecimento e aprendizagem, com 

abordagem metodológica específica, coerente com a opção político-filosófica institucional. 

Ao considerar a produção acelerada do conhecimento e as profundas mudanças científicas e 

tecnológicas, a organização curricular coloca importantes desafios aos professores e gestores. Ao se definir o 

currículo, define-se, igualmente, uma concepção de espaço educativo, ou como espaço hegemônico, ou, como 

espaço da produção do conhecimento novo, da inovação tecnológica, da ratificação ou revisão dos valores, da 

crítica e da reconstrução permanente das relações sociais. 

A UniEVANGÉLICA entende o currículo como espaço educativo que compreende um conjunto de 

saberes e atividades destinados à formação do profissional e do cidadão em sua integralidade. Incluídos nesses 

saberes e atividades estão as orientações das Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental (Resolução Nº 

02/2012); Diretrizes Curriculares para a Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 01/2012) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena (Resolução nº 01/2004). 

Nesse sentido, entende-se que o currículo deve assegurar, minimamente: 

• uma proposta formativa coerente com a visão e missão institucional, fundamentando-se nas políticas oficiais para 

a graduação; 

• uma formação com sólida base científica e tecnológica, com espaços de fundamentação teórica e práticas que 

assegurem a posterior inserção do egresso nessa realidade que nela deverá atuar, para oferecer respostas 

adequadas à sociedade que se deseja mais humana e inclusiva; 

• a compreensão da sociedade contemporânea, com suas potencialidades e desafios, e o julgamento crítico dessa 

realidade, que norteie a atuação para uma cidadania comprometida com a dignidade humana, a ética e os 

valores democráticos; 

• espaços de flexibilidade, que levem em conta a dinâmica da sociedade da informação; 

• a necessária contextualização, contemplando as demandas sociais; 

• a interdisciplinaridade – concepção e formas de implementação; 

• a articulação teórico-prática – como, quando, onde ocorrem as atividades que favorecem a articulação entre a 

teoria e a prática, ao longo do curso; 

• a compatibilidade e adequação da carga-horária para a realização das diferentes atividades. 

 
 

5.1 Estrutura curricular 

 

A estrutura curricular do curso de farmácia foi elaborada tendo como eixo epistemológico o medicamento, 

as análises clínicas e toxicológicas e área de alimentos. A matriz foi estruturada para oferecer conhecimentos nas 

áreas de ciências exatas, ciências biológicas e da saúde, ciências humanas e sociais e ciências farmacêuticas. 

Compreende uma carga horária total de 4900 horas, sendo 3960 horas em disciplinas, 940 horas em estágio e 
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90h em atividades complementares. As aulas são ministradas no período noturno e os estágios que 

correspondem a 19,7% da carga horária do curso, são oferecidos nos turnos matutino ou vespertino. 

Para integralização curricular, o estudante deverá cursar todas as disciplinas obrigatórias, disciplinas 

optativas, bem como as atividades de estágio em um período mínimo de 10 e máximo de 15 semestres. O 

estudante poderá cursar disciplinas optativas em outros cursos da Instituição. As disciplinas são distribuídas em 

dois núcleos: a) comum e b) específico. O primeiro contempla os fundamentos essenciais à atuação profissional, 

em todas as áreas. O segundo é subdivido em Núcleo Específico Medicamento, Núcleo Específico Análises 

Clínicas e Núcleo Específico Alimentos, conhecimentos indispensáveis à atuação do profissional em cada uma 

das grandes áreas de atuação do farmacêutico. 

As disciplinas dispostas na matriz curricular foram organizadas de modo a tratar os conteúdos de forma 

interdisciplinar e transdisciplinar, para facilitar o aprendizado. As ementas foram também organizadas de modo a 

evitar a sobreposição de conteúdos em várias disciplinas. Durante o planejamento de cada semestre os planos 

de ensino das disciplinas são apreciados semestralmente pelo colegiado do curso com o objetivo de acompanhar 

a atualização de conteúdo. 

São ministradas aulas práticas, teóricas, discussão de artigos científicos, seminários, estágios e visitas 

técnicas. Os estágios são realizados em várias áreas de atuação profissional de forma gradativa de acordo com 

as competências e habilidades já adquiridas a cada período de estágio. Os alunos podem optar por participar de 

programas de estágio extracurricular, de projetos de pesquisas e ou monitorias oferecidas pelo curso.  Há 

estimulo à participação em eventos técnicos-científicos com objetivo de aprimorar a formação do aluno, bem 

como aproveitamento de conteúdo e carga horária para as atividades complementares. Nesta direção, o 

“Simpósio em Estudos Farmacêuticos” foi criado no primeiro ano de funcionamento do curso. 

5.1.1 Matriz curricular (componentes curriculares) 

Matriz Curricular Detalhada 

Unidade: UniEVANGÉLICA - Centro Universitário de Anápolis 

Curso: 0026 - FARMÁCIA 

Turno: NOTURNO 

Regime: Semestral. Prazo Ideal: 10 semestres. Prazo Máximo: 15 semestres. 

Carga Horária: 4900h Créditos: 245 
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1º Período 

 

 

 

DISCIPLINAS CR CHT CHP 
CH 

TOTAL 

Ciências Biológicas I: Fisiologia e Disfunções Celulares 4 40 40 80 

Ciências Biológicas II: Movimento 4 40 40 80 

Atuação Farmacêutica: aspectos teóricos e práticos 2 40 0 40 

Investigação e Vigilância em Saúde I: Informática Aplicada à Saúde 2 0 40 40 

Química Geral e Inorgânica 4 40 40 80 

Química Orgânica 4 40 40 80 

Língua Portuguesa 4 80 0 80 

TOTAL 24 280 200 480 

 

2º Período 
 

DISCIPLINAS CR CHT CHP 
CH 

TOTAL 

Ciências Biológicas III: Concepção e Formação do Ser Humano 3 40 20 60 

Saúde e Sociedade I: Sistemas de Saúde 2 40 0 40 

Ciências Biológicas IV: Metabolismo 4 40 40 80 

Ciências Biológicas V: Dinâmica Vital 5 60 40 100 

Investigação e Vigilância em Saúde II: Bioética 2 40 0 40 

Metodologia do Trabalho Científico 2 40 0 40 

Física 2 40 0 40 

Investigação e Vigilância em Saúde III: Bioestatística 2 40 0 40 

TOTAL 22 340 100 440 

 
3º Período 

 

DISCIPLINAS CR CHT CHP 
CH 

TOTAL 

Calculo Aplicado à Farmácia 2 40 0 40 

Deontologia e Legislação Farmacêutica 2 40 0 40 

Química Analítica Qualitativa 3 20 40 60 

Cidadania, Ética e Espiritualidade 2 40 0 40 

Ciências Biológicas VI: Agressão e Defesa I 3 40 20 60 

Investigação e Vigilância em Saúde IV: Vigilância Sanitária, Biossegurança e 

Controle de Infecção 
2 40 0 40 

Ciências Biológicas VII: Agressão e Defesa II 3 40 20 60 

TOTAL 17 260 80 340 
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4º Período 

 

 

 

DISCIPLINAS CR CHT CHP 
CH 

TOTAL 

Estágio I: Saúde Publica/Assistência Farmacêutica 6 0 120 120 

Físico-Química Farmacêutica 3 20 40 60 

Farmacobotânica 4 40 40 80 

Farmacologia I 4 80 0 80 

Química Analítica Quantitativa 4 40 40 80 

Ciências Biológicas VIII: Agressão e Defesa III 3 40 20 60 

Ciências Biológicas IX: Agressão e Defesa IV 2 40 20 60 

TOTAL 26 260 280 540 

 

5º Período 
 

DISCIPLINAS CR CHT CHP 
CH 

TOTAL 

Ciências Biológicas X: Primeiros Socorros 2 20 20 40 

Estágio II: Farmácia Comunitária 6 0 120 120 

Farmacognosia 4 40 40 80 

Dermocosméticos e Estética 4 60 20 80 

Gestão de Sistema e Serviços de Saúde 2 40 0 40 

Investigação e Vigilância em Saúde V: Epidemiologia 2 40 0 40 

Química Farmacêutica Medicinal 5 60 40 100 

TOTAL 26 260 240 500 

 
6º Período 

 

DISCIPLINAS CR CHT CHP 
CH 

TOTAL 

Tecnologia Farmacêutica I 5 60 40 100 

Estágio III: Manipulação Farmacêutica 7 0 140 140 

Farmácia Clínica 4 80 0 80 

Homeopatia 3 20 40 60 

Farmacologia II 4 80 0 80 

Trabalho de Conclusão de Curso I 2 40 0 40 

Optativa 2 40 0 40 

TOTAL 27 320 220 540 



Projeto Político Pedagógico do Curso de Farmácia 59 

7º Período 

 

 

 

DISCIPLINAS CR CHT CHP 
CH 

TOTAL 

Estágio IV: Farmácia Hospitalar 5 0 100 100 

Tecnologia Farmacêutica II 3 60 0 60 

Líquidos Corporais 3 20 40 60 

Bioquímica Clínica 5 60 40 100 

Citopatologia Clínica 4 40 40 80 

Parasitologia Clínica 3 40 20 60 

TOTAL 23 220 240 460 

 

8º Período 
 

DISCIPLINAS CR CHT CHP 
CH 

TOTAL 

Estágio V: Análises Clínicas 9 0 180 180 

Hematologia Clínica 5 60 40 100 

Imunologia Clinica 4 40 40 80 

Microbiologia Clínica 4 40 40 80 

Processos Industriais Farmacêuticos 2 40 0 40 

Controle de Qualidade em Análises clínicas 4 40 40 80 

TOTAL 28 220 340 560 

 
9º Período 

 

DISCIPLINAS CR CHT CHP 
CH 

TOTAL 

Estágio VI: Análises de Alimentos 4 0 80 80 

Controle de Qualidade Físico-Químico 4 40 40 80 

Bromatologia: Aspectos Teóricos e Práticos 4 40 40 80 

Controle de Qualidade Microbiológico 4 40 40 80 

Ferramentas da Qualidade na Indústria Farmacêutica 2 40 0 40 

Microbiologia de Alimentos 3 40 20 60 

TOTAL 21 200 220 420 
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10º Período 

 

 

 

DISCIPLINAS CR CHT CHP 
CH 

TOTAL 

Estágio VII: Indústria Farmacêutica 10 0 200 200 

Tecnologia das Fermentações Farmacêuticas 4 40 40 80 

Tecnologia de Alimentos 4 40 40 80 

Toxicologia: Aspectos Teóricos e Práticos 4 40 40 80 

Operações Unitárias 4 40 40 80 

Trabalho de Conclusão de Curso II 1 20 0 20 

Saúde e Sociedade II: Sociologia 2 40 0 40 

Empreendedorismo e Marketing em Saúde 2 40 0 40 

TOTAL 31 260 360 620 

 

Carga horária: 4900h; Atividades complementares: 40h; CARGA HORÁRIA TOTAL: 4940h 

Carga horária de estágio: 940h. Carga horaria em créditos: 245. 

Educação ambiental: em atendimento à Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 e Decreto nº 4281 de 25 de junho  

de 2002, o curso de Farmácia trabalha conteúdos de Educação Ambiental, nas disciplinas optativas: 

 Saúde e Meio Ambiente: Vetores de Importância Médica 

 Seminários Interdisciplinares. 

Educação em Direitos Humanos, Educação das Relações Étnico-raciais, Cultura Afro Brasileira, Africana  

e Indígena. Em virtude do Parecer CNE/CP Nº 8/ 2012, Resolução CNE/ CP Nº1/2012 e Lei Nº 9394/96, 

Parecer CNE/CP Nº 3/2004 o curso de Farmácia trata os conteúdos acima na disciplina obrigatória: Saúde e 

Sociedade II: Sociologia. 

 
5.1.2 Disciplinas optativas 

 
 

Disciplinas Carga horária 

Libras 40h 

Saúde e Meio Ambiente: Vetores de 

Importância Médica 
40h 

Seminários Interdisciplinares. 40 
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Observação: 

Educação ambiental: em atendimento à Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 e Decreto nº 4281 de 25 de junho de 

2002, o curso de Farmácia trabalha conteúdos de Educação Ambiental, nas disciplinas optativas: 

 Saúde e Meio Ambiente: Vetores de Importância Médica 

 Seminários Interdisciplinares. 

Educação em Direitos Humanos, Educação das Relações  Étnico-raciais, Cultura Afro Brasileira, Africana  

e Indígena. Em virtude do Parecer CNE/CP Nº 8/ 2012, Resolução CNE/ CP Nº1/2012 e Lei Nº 9394/96, Parecer 

CNE/CP Nº 3/2004 o curso de Farmácia trata os conteúdos acima na disciplina obrigatória: Saúde e Sociedade II: 

Sociologia. 

 

5.1.3 Ementas e bibliografias 

 

 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Ciências Biológicas I: Fisiologia e 

Disfunções Celulares  
1 40 40 80 4 NC OBR 

Ementa 

 

Estudo da organização molecular, ultra-estrutural e fisiológica da célula eucarionte como unidade funcional e estrutural dos 

diversos tecidos, integrando conhecimentos de bioquímica, biologia molecular e genética na compreensão dos mecanismos 

celulares na homeostasia, alterações metabólicas e patologias, com foco principal naquelas transmitidas por disfunções 

genéticas. 

Bibliografia Básica  

 

ALBERTS, Bruce. Fundamentos da Biologia Celular. 3. ed. Porto Alegre:  Artmed, 2011. 

BORGES OSÓRIO, M & ROBINSON, W. M. Genética Humana, 3ªed, Ed. Artmed. Porto Alegre. 2013 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2012 

Bibliografia Complementar 

 

GARTNER, L.P. & HIATT J.L. – Tratado de Histologia (Em cores), 3º Ed., Rio de Janeiro, Editora Guanabara Koogan, 

2014. 

JUNQUEIRA, L.C. & CARNEIRO, J. – Histologia Básica, Texto e Atlas; 12ª Ed. – São Paulo, Editora Guanabara Koogan, 

2013. 

De ROBERTIS, E. (cols.).  Biologia Celular e Molecular. 4. ed.Guanabara Koogan, 2014. 

SNUSTAD, P.; SIMMONS, M. J.; MOTTA, P. A. Fundamentos de genética. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 

2013. 

GRIFFITHS, A. J. F.; WESSLER, S. R.; CARROLL, S. B.; DOEBLEY, J. Introdução à Genética. 10. ed. Guanabara 

Koogan, 2013. 

http://www.submarino.com.br/portal/Artista/80420/+bruce+alberts
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Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Ciências Biológicas II: Movimento  2 40 40 80 4 NC OBR 

Ementa 

 

Princípios gerais de anatomia humana e integração sistêmica. Sistema Esquelético. Articulações, Sistema nervoso 

periférico (nervos espinhais e cranianos, plexos). Principais grupos musculares, Fisiologia da contração. 

Bibliografia Básica  

 

DÂNGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia humana sistêmica e segmentar: para o estudante de medicina. 3. ed. Rio 

de Janeiro, RJ: Atheneu, 2007 

SOBOTTA. Atlas de Anatomia Humana. 23. ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013 

TORTORA; GRABWISK. Princípios de Anatomia e Fisiologia Humana. 12. ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2013 

Bibliografia Complementar 

 

DÂNGELO, J. G. Anatomia básica dos sistemas orgânicos. 2. ed. São Paulo, SP, Brasil: Atheneu, 2009. 

TORTORA, G. J.; GRABOWSKI, S. R. Princípios de anatomia e fisiologia.  14. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 

2016 

NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

GRANT. Atlas de Anatomia. Guanabara Koogan. 12ª edição 2006. 

ROHEN, J. W.; YOKOCHI, C.; AIDAR, O. J. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 7. ed. 

São Paulo, SP, Brasil: Manole, 2007. 

 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Atuação Farmacêutica: aspectos teóricos e 

práticos 
3 40 0 40 2 NEF OBR 

Ementa 

 

Introdução à profissão farmacêutica. História da Farmácia no Brasil e no mundo. As diretrizes curriculares nacionais dos 

cursos de Graduação em Farmácia e o perfil profissional do farmacêutico. Campos de atuação do farmacêutico. Novas 

perspectivas profissionais. Entidades de classes. Conceitos farmacêuticos iniciais. 

Bibliografia Básica  

 

BISSON M.P. Farmácia clínica & Atenção farmacêutica. 2ª ed. Barueri: Manole, 2007. 

STORPIRTIS, S. Farmácia Clínica e atenção farmacêutica / Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2017. 

RESOLUÇÃO Nº 417 DE 29 DE SETEMBRO DE 2004 - Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Conselho Federal 

de Farmácia. Brasília: 2004. 
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Bibliografia Complementar 

Resolução CNE/CES nº 6, de 19 de outubro de 2017 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Farmácia e dá outras providências. 

 

ALLEN JR, L.V.; ANSEL, H.C.; POPOVICH, N.G. Formas Farmacêuticas & Sistemas de Liberação de Fármacos. Ed. 

Artmed, 8ª ed., 2005. 

 

RANG, H. P.; DALA, M. M.; RITTER, J. M. Farmacologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

THOMPSON, J. E; LAWRENCE ,W. A prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. 3. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2013. 

MOURA R. A. Técnicas de Laboratório. Editora Atheneu. Terceira edição, 2002. 

Conselho Federal de Farmácia: www.cff.org.br 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás: http://www.crfgo.org.br/index.html 

Sindicado dos Farmacêuticos no Estado de Goiás: http://www.sinfargo.org.br/index.htm 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Investigação e vigilância em saúde I: informática 

aplicada a saúde 
4 20 0 20 1 NC OBR 

Ementa 

 

Programas essenciais à construção Informática e inserção no mundo globalizado em seus aspectos multidimensionais: 

aprendizagem, atualização, comunicação, profissão e empreendedorismo, novas tecnologias, construção de textos, 

diagramas gráficos, imagens e divulgação do conhecimento. 

Bibliografia Básica  

MATTAR, J. Metodologia Científica na Era da Informática. São Paulo, Saraiva, 2008. 

HETEM, J. A. Fundamentos de informática: eletrônica digital. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

SILVA, M. G. Informática: terminologia: Microsoft Windows 8, Internet, Segurança, Microsoft Word 2013, Microsoft 

Excel 2013, Micro- soft PowerPoint 2013, Microsoft Access 2013. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. 

 

Bibliografia Complementar 

FERREIRA, M. C. Informática aplicada. 2. ed. São Paulo : Érica, 2014. 

MARÇULA, M.; BENINI-FILHO, P.A.  Informática: Conceitos e Aplicações   4. ed. rev. São Paulo: Érica, 2013. 

MANZANO, J. A. N. G. Guia Prático de Informática: Terminologia, Microsoft Windows 7, Internet e Segurança, 

Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office Access 

2010. 1. ed. São Paulo: Érica, 2011. 

HISRICH, D. P.; PETERS, M. .P.; SHEPERED, D.  Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

MORETTIN, P.; BUSSAB, W. O. Estatística básica. 8. ed. São Paulo, RJ: Saraiva, 2013. 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=74371-rces006-17-pdf&category_slug=outubro-2017-pdf&Itemid=30192
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Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Química Geral e Inorgânica 5 40 40 80 4 NC OBR 

Ementa 

 

Estudo do átomo. Ligações químicas e orbitais moleculares. Estudo das misturas. Preparo das soluções. Tipos de reações 

químicas. Balanceamento das reações de óxido-redução. Compostos Complexos. Tipos de ligantes possíveis. Elementos 

centrais. Compostos de coordenação e sua estabilidade. Números de coordenação. Isomerismo. Noções de cinética 

química. Teoria de ligação química. Propriedades de oxidação-redução de metais de transição. Bioinorgânica: aspectos 

gerais. 

Bibliografia Básica  

 

ATKINS, Pr; JONES, L.,Princípios de Química - Questionando A Vida Moderna E O Meio Ambiente -   5 ª Ed. Porto Alegre 

- Bookman – 2011. 

KOTZ, J. C.; et. Al. Química Geral e Reações Químicas – 3ª Ed. Cengage CTP;2015. 

ATKINS, P.W.; SHRIVER, D. F., Química Inorgânica – 4ª Ed. Porto Alegre -Bookman - 2008 

Bibliografia Complementar 

 

MAHAN, B. M.; MEYRS, R. J.,Química: Um Curso Universitário –  8ª ed.  Editora Edgard Blucher Ltda. 2008.  

RUSSEL, J. B. Química Geral 2 ed. Vol. 01e 02 Makron Books, 1994. 

MADIVATE, C. et al.; Química Geral e Inorgânica - Editora Escolar Editora / Zamboni – 2014 

Silva, Elaine Lima Química Geral e Inorgânica: princípios básicos, estudo da matéria e estequiometria 1. ed. -- São 

Paulo : Érica, 2014. 

Rosenberg, Jerome L. Química geral. – 9. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Bookman, 2013. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Química Orgânica 6 40 40 80 4 NC OBR 

Ementa 

 

Estudo dos compostos de carbonos com suas nomenclaturas e funções principais. Reatividades e nomenclaturas de 

compostos orgânicos.  Análises conformacionais e a esteroisomeria de compostos orgânicos, e desenvolvimento de 

habilidades para atuação em laboratório de Química Orgânica. 

Bibliografia Básica 

 

SOLOMONS, G., FRYHLE, C.B., Química orgânica, 10. ed. Ed., John Wiley & Sons, 2013. (547 S689q v1) 

VOLLHARD, P.; SCHORE. Química Orgânica. Estrutura e Função. 6ª. Ed. Porto Alegre, Bookman, 2013. (547 V923q) 

ALLINGER, N.; Química Orgânica. 2ª. edição. Editora LTC, 1976. (547 A437) 

Bibliografia Complementar 

BARBOSA, L.C.A. Introdução a Química Orgânica, São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2004.(547 B238i)  

CAMPOS, M.M. AMARAL, L.F.P. Fundamentos de Química Orgânica. São Paulo. Editora Edgard Blücher, 2004 (547 
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F981) 

CAREY. F. A. Química Orgânica. 1º Ed. AMGH. USP Ribeirão Preto. 2011 

Rosenberg, Jerome L. Química geral. – 9. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Bookman, 2013. 

FERREIRA, M Química orgânica. Porto Alegre : Artmed, 2007. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Língua Portuguesa 7 80 0 80 4 NC OBR 

Ementa 

 

Comunicação e linguagem nas práticas socioculturais. Leitura, interpretação e produção de textos de diferentes gêneros. 

Desenvolvimento das habilidades de comunicação escrita em língua portuguesa padrão: condições de textualidade, 

argumentação, seleção e adequação vocabular. 

Bibliografia Básica 

 

CASSANY, Daniel. Oficina de textos: compreensão leitora e expressão escrita em todas as disciplinas e profissões. Trad. 

Valério Campos. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010.  

MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua portuguesa: atividades de leitura e produção de texto. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9. Acesso em: 20 

mar. 2017. 

NADÓLSKIS, Hêndricas. Normas de comunicação em Língua Portuguesa. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.  Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202122/cfi/2!/4/4@0.00:0.00. Acesso em: 20 mar. 2017. 

Bibliografia Complementar 

AIUB, Tânia. Português, prática de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso Editora LTDA, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5. Acesso em: 20 mar. 2017. 

ALVES, Adriano. Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de textos. São Paulo: Método, 2014. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent. Acesso em: 20 mar. 2017. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Língua portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Disponível em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5. Acesso em: 20 mar. 

2017. 

AZEVEDO, Roberta. Português básico. Porto Alegre: Penso, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00. Acesso em: 20 mar. 2017. 

BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da Língua Portuguesa para concursos. 7. ed. São Paulo: Método, 2015. Disponível 

em:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright]. Acesso em: 20 

mar. 2017. 

TERCIOTTI, Sandra Helena. Português na prática: para cursos de graduação e concursos públicos. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2. 

Acesso em: 20 mar. 2017. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Ciências Biológicas III: Concepção e 8 40 20 60 3 NC OBR 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202122/cfi/2!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2
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Formação do Ser Humano 

Ementa 

 

Anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor masculino e feminino, hormônios relacionados à reprodução, tecidos básicos 

do corpo humano, epitelial, conjuntivo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, muscular e nervoso, Formação do embrião período 

embrionários e fetal, placenta e anexos embrionários. 

Bibliografia Básica  

 

TORTORA; GRABOWISK – Princípios de Anatomia e Fisiologia Humana, 14º. ed., Rio de Janeiro, Editora Guanabara 

Koogan, 2016. 

DANGELLO, J.G.; FATTINI, C.A.  Anatomia Humana Básica. 2. ed. Rio de Janeiro, Editora Atheneu, 2011.  

JUNQUEIRA; CARNEIRO – Histologia Básica – 12º. ed., Rio de Janeiro, Editora Guanabara Koogan, 2013.6 

Bibliografia Complementar 

 

SOBOTTA. Atlas de Anatomia Humana. 23. ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013 

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2011. 

NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2011. 

GARCIA, S. M. l.; FERNÁNDEZ, C. G. (org). Embriologia. 3. ed.ArtMed, 2012 

WERNECK, W. et al. Sobotta: atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012. 

 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Saúde e Sociedade I: 

Sistema de Saúde 
9 40 0 40 2 NC OBR 

Ementa 

 

Homem e sociedade. Processo de saúde/doença: necessidades individuais e coletivas de saúde da população. Questões 

sociais, econômicas e políticas nacionais e internacionais. 

Bibliografia Básica  

 

BONFIM, L. (org). Família Contemporânea e Saúde: significado, práticas e políticas públicas. Rio de Janeiro, RJ: Fio Cruz, 

2010.  

COHN, A.; ELIAS, P. E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2005. Ex. 6. 

ed./2005 

ZANCHI, M. T.; ZUGNO, P. L. Sociologia da saúde. 3. ed. Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2012. 

Bibliografia Complementar 

 

GÓIS, C.W.L. Saúde comunitária: pensar e fazer. São Paulo: Hucitec, 2008. 

GAMA, A. S; GOUVEIA, L. SUS Esquematizado: teoria e questões. 3. ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2013. 

SOLHA, R. K. T. Saúde Coletiva para Iniciantes - Políticas e Práticas Profissionais. 2. ed. Erica, 2014. 
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SOLHA, R. K. T. Sistema Único de Saúde - Componentes, Diretrizes e Políticas Públicas. Erica. 2014. 

PELICIONI, M.C.F.; MIALHE, F.L. Educação e promoção da saúde: teoria e prática. Santos, 2012. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Ciências Biológicas IV: 

Metabolismo 10 40 40 80 4 NC OBR 

Ementa 

 

Anatomia, histologia e fisiologia do sistema digestório e endócrino, principais biomoléculas que constituem o corpo humano, 

metabolismo de carboidratos, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa, metabolismo de 

lipídios e aminoácidos, integração metabólica. 

Bibliografia Básica  

 

TORTORA E GRABOWISK – Princípios de Anatomia e Fisiologia Humana, 14º. ed., Rio de Janeiro, Editora Guanabara 

Koogan, 2016 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Bibliografia Complementar 

 

WERNECK, W. et al. Sobotta: atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012.SALWAY, 

J. G. – Trad.: TAVARES, D. Q. Metabolismo passo a passo. 3. ed. ArtMed, 2011. 

LEHNINGER, A. L. et al. Princípios de Bioquímica. 5. ed. São Paulo: Sarvier, 2011 

CAMPBELL, M. K. Bioquímica. 3ª. ed. Ed. ARTMED, Porto Alegre, 2003. 

DEVLIN, T. M.; MICHELACCI, Y. M. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas. Edgard Blucher. São Paulo, 2002. 

BERG, J. M.; TYMOCZKO, J. L.; STRYER, L. Bioquímica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Disciplina n
o
. CHST CHSP CHT CR Núcleo Natureza 

Ciências Biológicas V:Dinâmica Vital 11 60 40 100 5 NC OBR 

Ementa 

 

Anatomia, histologia e fisiologia dos sistemas respiratório, cardiovascular, urinário e sistema nervoso central, equilíbrio 

ácido básico, pH dos líquidos corporais, regulação hídrica 

Bibliografia Básica 

DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Básica. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2011. TORTORA, G. J. Princípios 

de Anatomia Humana. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

AGUR, A. M. R. et al. GRANT: Atlas de Anatomia. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006 

Bibliografia Complementar 

 

NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. Ex. 5. ed/2011. 
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HEIDEGGER. Wolf. Atlas de Anatomia Humana. 6. ed. Guanabara Koogan, 2006. 

MACHADO. B. M. Neuroanatomia Funcional. 2. ed. São Paulo: Atheneu. 1998. 

GARTNER, LESLIE P. 1943- Atlas colorido de Histologia / 6. ed. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017 

VAN DE GRAAFF, K.M.Anatomia Humana. 6ª ediçãoSão Paulo: Manole; 2013. 

 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Investigação e vigilância em saúde II: 

Bioética 
12 40 0 40 2 NC OBR 

Ementa 

 

Aspectos históricos e conceituais da Bioética. Bioética global e sobrevivência humana. Bioética e avanços tecnológicos. 

Bioética e profissionais da saúde. Regulamentação da pesquisa envolvendo seres humanos. Comitês de pesquisa em 

saúde. 

Bibliografia Básica  

 

PASSINI, L.; BARCHIFONTAINE. Problemas atuais de bioética. 8. ed. São Paulo: Editora Loyola, 2007. 

DINIZ, D.; GUILHEM,D. O que é a bioética. São Paulo: Editora Brasiliense, 2002. 

ALVES, C. A. [et al.]. Bioética e responsabilidade – Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

 

MARTINS, L.; SCHLINK, B. Bioética à luz da liberdade científica: estudo de caso baseado na decisão do STF sobre a 

constitucionalidade da Lei de Biossegurança e no direito comparado alemão. São Paulo: Atlas, 2014. 

GOZZO, D.; LIGIERA W.R.. Bioética e direitos fundamentais.  – São Paulo : Saraiva, 2012. 

SILVA, J.V. Bioética: visão multidimensional. 1. ed. São Paulo: Iátria, 2010. 

JONSEN, A. R. Ética clínica : abordagem prática para decisões éticas na medicina clínica. 7. ed.. Porto Alegre : 

AMGH, 2012. 

LA TAILLE, Y. Moral e ética : dimensões intelectuais e afetivas. Porto Alegre : Artmed, 2007. 

Conselho Nacional de Saúde CNS Nº300/2000. Contempla a norma complementar para a área de Reprodução Humana, 

estabelecendo sub áreas que devem ser analisadas na CONEP e delegando aos CEPs a análise de outros projetos da área 

temática. Disponível: <http://conselho.saude.gov.br/comissao/conep/resoluçao.html> 

Conselho Nacional de Saúde. Resolução CNS Nº 196/96. Contém as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos. Disponível: <http://conselho.saude.gov.br/comissao/conep/resoluçao.html> 

 Conselho Nacional de Saúde CNS Nº240/97. Define representação de usuários nos CEPs e orienta a escolha. 

Disponivhttp://conselho.saude.gov.br/comissao/conep/resoluçao.html 

Conselho Nacional de Saúde CNS Nº251/97. Contempla a norma complementar para a área temática especial de novos 

fármacos, vacinas e testes diagnósticos e delega aos CEPs a análise final dos projetos nessa área, que deixa de ser 

especial. Disponível: <http://conselho.saude.gov.br/comissao/conep/resoluçao.html 

 

http://conselho.saude.gov.br/comissao/conep/resoluçao.html
http://conselho.saude.gov.br/comissao/conep/resoluçao.html
http://conselho.saude.gov.br/comissao/conep/resoluçao.html
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Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Metodologia do Trabalho Científico 13 40 0 40 2 NC OBR 

Ementa 

Técnicas de estudo. Tipos de conhecimento e a produção do conhecimento na formação em nível superior. Normas para a 

produção e apresentação de trabalhos acadêmicos: técnicos e científicos (ABNT). Fontes de pesquisa. Métodos e tipos de 

pesquisa. 

Bibliografia Básica  

 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10 ed. São Paulo, SP: Atlas, 2012.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2010.  

MEDEIROS, J. B. Redação Científica: A prática de fichamentos, resumos, resenhas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

Bibliografia Complementar 

 

DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008. 

FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Porto Alegre: Penso, 2012 

MATAR, João. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. PEREIRA, José Matias. 

Manual de metodologia da pesquisa científica. 3. ed.  São Paulo: Atlas, 2012.  

RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode abrir o horizonte do conhecimento. 

São Paulo: Atlas, 2009.  

PIETRAFESA, J. P; BORBA, O. de F. Do contexto ao texto: os desafios da linguagem científica. Goiânia: Kelps, 2006.  

 

 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Física 14 40 0 40 2 NC OBR 

Ementa 

 

Fluidos: hidrostática, hidrodinâmica, viscosidade, tensão superficial, capilaridade. Ondas: noções básicas. Óticas: 

geométrica,instrumentos óticos. Eletricidade: potencial elétrico, corrente elétrica, medidores, potenciômetros. Calor: fontes 

de calor, influência na dilatação dos corpos. Radiações 

Bibliografia Básica  

 

CABRAL, Fernando. Física 1 e Física 2. Editora Harbra ltda.2004. 

CHOW, Okuno Caldas. Física para ciências biológicas. Editora Harbraltda. 1982. 

Halliday, Resnick Walker. Fundamentos da Física 2 e Fundamentos da Física 4. Editora LTC. 6ª edição, 2010 

Bibliografia Complementar 

TIPLER, P.A., et al. Física para cientistas e engenheiros – VOLUME 1, 5ª Ed., LTC (Grupo GEN), 2006. 

TIPLER, P.A., et al. Física para cientistas e engenheiros – VOLUME  2, 5ª Ed., LTC (Grupo GEN), 2006. 
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SEARS, Zemansky e Young – Física, Vol. 1 e 2, Livros Técnicos e Científicos Editora, São Paulo, 1990. 

Hewitt, Paul G. Física conceitual .12. ed. – Porto Alegre : Bookman, 2015. 

FEYNMAN, R. P., LEIGHTON, R. B. SANDS, M. Lições de física de Feynman . Porto Alegre : Bookman, 2008. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Investigação e 

Vigilância em Saúde 

III: Bioestatística 

15 40 0 40 2 NC OBR 

Ementa 

 

Estudo dos elementos básicos da estatísticadescritiva a partir da representação tabular e gráfica de dados quantitativos e 

qualitativos com aplicação em métodos paramétricos e não paramétricos. 

Bibliografia Básica 

 

MORETTIN, P.; BUSSAB, W. O. Estatística básica. 8. ed. São Paulo, RJ: Saraiva, 2013. 

CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre, RS: Artmed, 2011 . 

PAGANO, M. Princípios de bioestatística. São Paulo: Thompson, 2004. 

Bibliografia complementar 

 

PERERA, R.; HENEGHAN, C.; BADENOCH, D. Ferramentas estatísticas no contexto clínico. ArtMed. 2011. 

CRESPO, A. A. Estatística: fácil. 19 ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2009. 

COSTA, S. F. Introdução ilustrada à estatística. 4. ed. São Paulo, SP: Harbra, 2005.  Ex. 3. ed/1998 - 03 exemplares; Ex. 4. 

ed./2005 

VIEIRA, S. Bioestatística: tópicos avançados. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ/Campus: Guanabara Koogan, 2004. 

LEVINE, D. M.; BERENSON, M. L.; STEPHAN, D. Estatística: teoria e aplicações: usando microsoftexcel em português. Rio 

de Janeiro, RJ: LTC. 2000. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Cálculo Aplicado 

à Farmácia 
16 40 0 40 2 NEF OBR 

Ementa 

 

Conceitos Básicos do Cálculo Elementar. Sistema Internacional de Unidades. Grandezas Proporcionais. Funções e 

variação. Taxa de variação e derivada.  Limites e Continuidade. Derivadas e Suas Aplicações. Integral Definida. 

Bibliografia Básica 

 

ANSEL, H.C;. STOKLOSA, M. J. Cálculos farmacêuticos/. – 12. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Artmed, 2008. 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 

MORETTIN, P.A.; HAZZAN, S e BUSSAB, W.O. Cálculo - Funções de uma e várias variáveis. São Paulo: Saraiva, 2005. 

SILVA, S. M da (etall). Matemática básica para cursos superiores.São Paulo: Atlas, 2002 
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Bibliografia Complementar 

 

HOFFMANN, Laurence D.; BRADLEY, Gerald L. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 7. ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2002.  

ÁVILA, G.S.S. Cálculo I: diferencial e integral. Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos, 1978. 

FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M.B. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. São Paulo: Makron. 5. ed, 

1992. 

LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica. São Paulo: HABRA, 1987. 

AZEVEDO, M de Fátima (trad). Cálculos para dosagens. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Deontologia e Legislação 

Farmacêutica 
17 40 0 40 2 NEF OBR 

Ementa 

 

Noções de direito constitucional. Conselhos profissionais e outros órgãos representativos da profissão, bem como órgãos 

governamentais de saúde. O âmbito profissional farmacêutico. Ética e moral. Código de ética da profissão farmacêutica. 

Legislação sanitária vigente. Aspectos legais da instalação e funcionamento de estabelecimentos farmacêuticos. Legislação 

sobre o licenciamento e dispensação de medicamentos: Medicamentos sujeitos a controle especial; legislação hospitalar; 

homeopatia e genéricos. 

Bibliografia Básica  

 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Código de Ética da profissão farmacêutica. Brasília, 1996. 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA.  A organização jurídica da profissão farmacêutica. 2ª ed. Brasília, 2000. 

 

THOMPSON, J. E. A prática farmacêutica na manipulação de medicamentos 3. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre 
: Artmed, 2013. 
 

ROCHA, H. Farmacêutico profissional a serviço da vida. Kelps, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 

SOBREIRA, F. T. Direito constitucional e direitos humanos. São Paulo : Saraiva, 2013.  

ANVISA. PORTARIA N.º 344, DE 12 DE MAIO DE 1998. Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos 

sujeitos a controle especial. 

 

JULIANA, R. G.M.Organização e funcionamento de farmácia hospitalar– 1. ed. – São Paulo: Érica, 2014. 
 
Resolução CNE/CES nº 6, de 19 de outubro de 2017 - Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Farmácia. 

ALLEN JR, L.V.; ANSEL, H.C.; POPOVICH, N.G. Formas Farmacêuticas & Sistemas de Liberação de Fármacos. Ed. 
Artmed, 8ª ed., 2005. 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=74371-rces006-17-pdf&category_slug=outubro-2017-pdf&Itemid=30192
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FONTES O. L; CESARA. T. et al. Farmácia homeopática: teoria e prática.– 4. ed. rev. e atual.  Barueri, SP : Manole, 
2012. 
 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Química Analítica Qualitativa 18 20 40 60 3 NC OBR 

Ementa 

 

Introdução aos métodos analíticos. Amostragem e preparação de amostras inorgânicas para a análise em laboratório. 

Identificação e caracterização das espécies catiônicas e aniônicas mais comuns. 

Bibliografia Básica  

 

VOGEL, A.I.. Química analítica qualitativa. São Paulo, SP, Brasil: Mestre Jou. 1981. 

HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa, 5ª Edição, LTC Livros Técnicos e Científicos. 2003. 

SKOOG, D. A.; et al., Fundamentos da química analítica – 9ª Cengage Learning – São Paulo – 2015.   

Bibliografia Complementar 

 

ROSA, G.; GAUTO. M.; GONÇALVES, F.  Química analítica: práticas de laboratório.  Porto Alegre : Bookman, 2013. 

DIAS, S. L.P. et al. Química Analítica teoria e prática essenciais. Bookman. 2016. 

BARBOSA, G. P. Química analítica: uma abordagem qualitativa e quantitativa. 1. ed. -- São Paulo : Érica, 2014. 

NEIL D. J. HYSLOP, A. BRADY, J. E. Química: a natureza molecular da matéria, volume 2 7. Rio de Janeiro : LTC, 2017. 

DIAS, S. L.P. et al. Química Analítica em Escala Semimicro. Bookman. 2016. 

 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Cidadania, Ética e 

Espiritualidade 
19 40 0 40 2 NC OBR 

Ementa 

 

Cultura e sociedade. A dimensão religiosa da vida. Expressões religiosas. Espiritualidade cristã. Interfaces entre a 

cosmovisão cristã e as questões mais prementes das relações sociais, científicas e econômicas da contemporaneidade. 

Bibliografia Básica  

 

GARDNER, Jostein. O Livro das Religiões. São Paulo: Cia. das Letras, 2000. 

BONOME, José Roberto. Cultura e Religião. Goiânia/Anápolis: PUC/Unievangelica, 2010. 

GIDDENS, A. Religião. In:Sociologia. 6. ed. Porto Alegre/RS: 2012. 

Bibliografia Complementar 

 

LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

COSTA, Antônio Carlos. Convulsão protestante: quando a Teologia foge do templo e abraça a rua. São Paulo: Mundo 

Cristão, 2015. 

SIRE, James. O Universo ao lado: um catálogo básico sobre cosmovisão. São Paulo: Hagnos, 2009. 
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TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). Religiões em movimento: o censo de 2010. Petrópolis: Vozes, 2013. 

WEBER, Max. Sociologia da religião. In: Economia e Sociedade. Volume I. Brasília: EDU-UnB, 2015. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Ciências Biológicas VI: Agressão e 

Defesa I 
20 40 20 60 4 NE OBR 

Ementa 

 

Introdução à Imunologia; reconhecimento de antígenos; maturação, ativação e regulação de linfócitos; mecanismos 

efetores das respostas imunes e o sistema imune na saúde e na doença. 

Bibliografia Básica 

 

LEVINSON, W.; JAWETZ, E. Microbiologia Médica e Imunologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. Ex. 10. Ed/2010 

ABBAS A. K; LICHTMAN A. H. Imunologia Celular e Molecular. 6ª Edição. Elsevier. 2008. 

PARHAM, P. O sistema imune. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

Bibliografia Complementar 

 

ROIT, I.; BROSTOFF, J.; MALE, D. Imunologia. 12. Barueri: Manole, 2013. 

COICO, R; SUNSHINE, G. Imunologia. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2010. 

FORTE, W. H. Imunologia básica e aplicada. 2. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

FERREIRA, A. W.; ÁVILA, S. L. M. Diagnóstico laboratorial: avaliação de métodos de diagnóstico das principais 

doenças infecciosas e parasitárias e auto-imunes: correlação clínico-laboratorial. 2. ed.  Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2001. 

JANEWAY, C. A.; TRAVERS, P.; WALPORT, M.; CAPRA, J. D. Imunologia: o Sistema Imunológico na Saúde e na 

Doença. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Investigação e Vigilância  em Saúde IV: Vigilância 

Sanitária, Biossegurança e Controle de Infecção 
21 40 0 40 2 NC OBR 

Ementa 

 

Biossegurança e controle de infecção; Vigilância Sanitária no âmbito do pacto pela saúde (SUS) nas dimensões da vida e 

da gestão: ações da vigilância sanitária e ambiental nas diferentes profissões da saúde; Normatizações e Normalizações de 

Serviços de Saúde; Estrutura física e organizacional dos estabelecimentos de saúde; Fundamentos teóricos/técnicos da 

inspeção 

Bibliografia Básica 

 

HIRATA, M. H.; HIRATA, R. D. C. Manual de biossegurança. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2012. 

CARDOSO, T. A. O.; VITAL, N.C.; NAVARRO, M. B. M. A. Biossegurança, Estratégias de Gestão, Riscos, Doenças 

Emergentes e Reemergentes. 2012. 
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BARBOSA, R. P.; GONÇALVES, E.; SOARES, S. P. S. Biossegurança - Ações Fundamentais para Promoção da Saúde. 

Erica, 2014. 

Bibliografia Complementar 

 

RZENFELD, S. (org). Fundamentos da vigilância sanitária. Rio de Janeiro, RJ: Fiocruz, 2000. 

OLIVEIRA, A. C. Infecções hospitalares: epidemiologia, prevenção e controle. Rio de Janeiro: Medisi, 2005. 

COUTO, R. C. et. al. Infecção Hospitalar e outras complicações não - infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 

tratamento. Rio de janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2009. 

HINRICHSEN, L. S. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário hospitalar. 2. ed: Guanabara Koogan, 2013. 

MARTINS, Maria Aparecida. Manual de infecção hospitalar: epidemiologia, prevenção e controle. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Medci, 2001. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Ciências Biológicas VII : Agressão e 

Defesa II  
22 40 20 60 3 NC OBR 

Ementa 

Descrição das características de vírus, bactérias e fungos que acometem a espécie humana. Correlação entre evidências 

clínicas, epidemiológicas e diagnóstico laboratorial. Papel do futuro profissional em equipes de saúde no controle de 

doenças infeciosas e parasitárias. 

Bibliografia Básica  

 

JAMETZ, E. et al. Microbiologia Médica. 25. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

MURRAY P. R. Microbiologia Médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2000. Ex. 07. ed./2014 

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

Bibliografia Complementar 

 

COURA, J. R. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias. 2. ed. Guanabara Koogan, 2013. 

SANTOS, N. O. S.; ROMANOS, M. T. V.; WIGG, M. D. Introdução à Virologia Humana. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008. 

CASTRO, A. F. P. et al. Microbiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 1996. 

MÉRIDA, S. C. Microbiologia - Aspectos morfológicos, bioquímicos e metodológicos. - São Paulo : Érica, 2014. 

ENGELKIRK, P. G., ENGELKIRK-DUBEN, J.Microbiologia para as ciências da saúde. Rio de Janeiro : Guanabara 

Koogan, 2012. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Estágio I: Saúde Pública/Assistência 

Farmacêutica 

23 0 100 100 5 NC OBR 

Ementa 

 

Conhecimento do SUS e suas diretrizes básicas. Política Nacional de Medicamentos e suas prioridades. O farmacêutico no 

Programa de Saúde Familiar. Assistência Farmacêutica e suas atribuições. Orientação sobre os medicamentos dos 
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Programas Estratégicos de Saúde do SUS. Gestão do Medicamento pelo Farmacêutico. 

Bibliografia Básica  

 

STORPIRTIS S.Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

GAMA, A. S.; GOUVEIA, L. SUS Esquematizado: teoria e questões. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Ferreira, 2013. 

SOLHA, R. K. T. Sistema Único de Saúde - Componentes, Diretrizes e Políticas Públicas. Erica. 2014. 

Bibliografia Complementar 

 

VIEIRA, F. P. REDIGUIERI, C. F. REDIGUIERI, C. F. A regulação de medicamentos no Brasil. Artmed. 2013. 

COHN, A.; ELIAS, P. E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. 6. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2005. 

CONASS. Secretaria Executiva. Coordenação de apoio à gestão descentralizada. Diretrizes operacionais para os pactos 

pela vida, em defesa do SUS e de gestão. Brasília, 2006. 

Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. O SUS de A a Z: garantindo saúde nos 

municípios. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 

BRASIL, Ministério da Saúde. SUS instrumentos de gestão em saúde. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. 

Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2002. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Físico-Química Farmacêutica 24 20 40 60 3 NC OBR 

Ementa 

 

Termodinâmica aplicada às Ciências Farmacêuticas. Equilíbrios químicos. Cinética química. Propriedades dos gases e dos 

líquidos. Fenômenos de superfície, solubilidade e partição. Macromoléculas e colóides. Soluções. Propriedades físico-

químicas de fármacos. 

Bibliografia Básica  

 

FIOROTTO, Nilton Roberto Físico-química: propriedades da 

matéria, composição e ransformações / Nilton Roberto Fiorotto. 1. 

ed. -- São Paulo: Érica, 2014. 

Érica, 201 ATKINS, Peter. Físico-química: Fundamentos. Volume 1. Edição 10ª. LTC, 2018 

ATKINS, Peter & Paula, Julio. Físico-química. Volume 2. Edição 10ª LTC, 2018 

Bibliografia Complementar 

 

LEVINE, I. N.Físico-química. Volume 1.Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

LEVINE, I. N.Físico-química. Volume 2.Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

CHANG, Raymond. Físico-Química. Volumes 1 e 2. Editora McGraw Hill, 2010 

FLORENCE, A.T. &ATTWOOD,D. Princípios Físico-Químicos em Farmácia. Volume 1. EDUSP, 2003. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Farmacobotânica 25 40 40 80 4 NEF OBR 

Ementa 
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Morfologia externa e interna e aplicações farmacêuticas de raiz, caule, folha, fruto e semente. Noções de sistemática e 

fitogeografia. Caracterização e exemplos dos principais táxons de interesse farmacêutico. 

Bibliografia Básica  

 

RAVEN, P.H.; EVERT, R.F.; EICHHORN, S.E. Biologia Vegetal. RJ: 8ª ed. Guanabara. 2014. 

FERRI, M. G. Botânica: morfologia externa das plantas – organografia. 15.  São Paulo, SP, Brasil: Nobel. 1983. 

JOLY, A. B. Botânica: introdução à taxonomia vegetal. 13. São Paulo, SP, Brasil: Companhia Editora Nacional.2005. 

Bibliografia Complementar 

SIMÕES C. M. O. Farmacognosia: do produto natural ao medicamento. Porto Alegre: Artmed, 2017. 

MONTEIRO, S.C; BRANDELLI, C. L. C. Farmacobotânica: aspectos teóricos e aplicação. Porto Alegre: Artmed, 2017. 

VIDAL, V.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica organografia: quadros sinóticos ilustrados de fanerógamos. 4ª edição Viçosa: 

Ed. UFV, 2006. 

OLIVEIRA, F. de; AKISUE, G. Fundamentos de Farmacobotânica. 2. ed. São Paulo: Ed. Atheneu. 1997. 

OLIVEIRA, F. de; AKISUE, G. Fundamentos de Farmacognosia. 1. ed. São Paulo: Ed. Atheneu. 1998. 

Disciplina n
o
. CHST CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Farmacologia I 26 80 0 80 4 NC OBR 

Ementa 

 

Noções de Farmacologia.Como agem as substâncias: Princípios gerais e aspectos moleculares. 

Mecanismos celulares. Métodos e medidas em farmacologia. 

Farmacocinética: Absorção, distribuição das substâncias, metabolização e excreção. 

Fármacos que atuam no SNA. Anticolinérgicos. Adrenérgicos. Fármacos que afetam a função gastrointestinal. 

Hipnoanalgésicos e relaxante muscular. Antiinflamatórios esteroidais e não esteroidais e antitérmicos.  

Fármacos que atuam no sistema cardiovascular: Anti-hipertensivos, antiarrítmicos, antitrombóticos, antilipêmicos. 

Diuréticos. 

 

Bibliografia Básica  

 

RANG, H. P., DALE, M. M., RITTER, J. M., Farmacologia.7. ed. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Guanabara Koogan.2011., 8 

KATZUNG, B. G. Farmacologia Básica & Clínica. 13ª ed. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

GOODMAN & GILMANS. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 12ª ed.Rio de Janeiro. McGraw-Hill, 2012. 

Bibliografia Complementar 

 

GOLAN, D. E; TASHJIAN JR. H. Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da farmacoterapia.3. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

SILVA, Penildon.Farmacologia.8.ed.– Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

WHALEN, K. Farmacologia ilustrada– 6. ed. – Porto Alegre : Artmed, 2016 
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KATZUNG B.F. Farmacologia: básica e clínica. 9ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

RANG, H. P.; DALA, M. M.; RITTER, J. M. Farmacologia.6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Química Analítica Quantitativa 27 40 40 80 4 NC OBR 

Ementa 

 

Equilíbrio químico. Volumetria de precipitação. Volumetria ácido-base. Volumetria de óxido-redução. Volumetria de 

Complexação. Gravimetria. Introdução a métodos instrumentais de análise química: Fundamentos da Espectrofotometria. 

Bibliografia Básica 

 

SKOOG, D. A.; et al., Fundamentos da química analítica – 9ª Cengage Learning – São Paulo,  2015.   

VOGEL, A. I., et al., – Análise química Quantitativa, 6ª edição. Ed. LTC – Livros técnicos e científicos.  Editora S.A. Rio 

de Janeiro – RJ 2011. 

HARRIS, D. C. Análise química quantitativa . 9. ed. – Rio de Janeiro : LTC, 2017. 

Bibliografia Complementar 

 

BACCAN, N. et al., – Química Analítica.  Quantitativa Elementar – Ed. da UNICAMP, Campinas – SP - 2001.  

HARRIS, C. D. - Análise Química Quantitativa, 5ª edição. Ed. LTC Rio de Janeiro – RJ 1999.  

KOTZ, J. C.; et. Al. Química Geral e Reações Químicas – 3ª Ed. Cengage CTP;  2015. 

ATKINS, Pr; JONES, L., Princípios de Química - Questionando A Vida Moderna E O Meio Ambiente -   5 ª Ed. Porto 

Alegre - Bookman. 5.ed. 2011. 

MAHAN, B. M.; MEYRS, R. J., Química: Um Curso Universitário –  8ª ed.  Editora Edgard Blucher Ltda. 2003. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Ciências Biológicas VIII: Agressão e Defesa 

III  
28 60 40 100 5 NC OBR 

Ementa 

 

Morfologia, ciclo evolutivo, mecanismos de transmissão de protozoários, helmintos parasitos do homem: aspectos clínicos 

epidemiológicos, controle, diagnóstico clínico e laboratorial. 

Bibliografia Básica  

 

NEVES, D. P.; Parasitologia humana. 12ª Edição. São Paulo-Rio de Janeiro: Atheneu, 2011. 

REY, L. Parasitologia. Parasitos e Doenças Parasitárias do Homem nos Trópicos Ocidentais. 4ª Edição. Rio de 

Janeiro: Guanabara, 2011. 

FOCACCIA, R.; VERONESI, R. Tratado deinfectologia. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 

Bibliografia Complementar 

 

FERREIRA, M. U. Parasitologia contemporânea.  Marcelo urbano Ferreira. - rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2017. 



Projeto Político Pedagógico do Curso de Farmácia 78 

 

 

COURA, J. R., Dinâmica Das Doenças Infecciosas e Parasitárias - 2ª Ed. Guanabara Koogan , 2013. 

REY, L. Bases da parasitologia médica .3.ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

COURA, J. R., Síntese das doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2008. 

FREITAS, E. O.; GONÇALVES, T.O.F. Imunologia, parasitologia e hematologia aplicadas à biotecnologia. 1 ed.São 

Paulo : Érica, 2015. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Ciências Biológicas IX: Agressão e Defesa 

IV  
29 40 20 60 3 NE OBR 

Ementa 

 

Patologia celular; Processos degenerativos e infiltrativos; Inflamação aguda e crônica; Reparação dos tecidos; Distúrbios 

hemodinâmicos; Doenças genéticas; Patologia nutricional e ambiental; Neoplasias. 

Bibliografia Básica 

BOGLIOLO, L.Patologia Geral. Ed. Guanabara-Koogan. 5ª edição, 2017. 

MONTENEGRO, M. R.; FRANCO, M. Patologia: processos gerais.  5. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 

COTRAN, R. S.; KUMAR, V.; ROBBINS, S. L. Robbins: Patologia estrutural e Funcional. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000. 

Bibliografia Complementar 

CAMARGO, J. et al. Patologia Geral: abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

FARIA, J. L. Patologia Geral: fundamentos das doenças, com aplicações clínicas.  4. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Guanabara Koogan, 2015. 

MCPHEE., S. J. Fisiopatologia da Doença: Uma introdução à medicina clínica. 5. ed.Porto Alegre: AMGH, 2011. 

KUMAR V.; ABBAS, A, K.; FAUSTO, N. Robbins &Cotran. Fundamentos de Patologia: Bases Patológicas das Doenças. 

8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2010.  

BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo: Patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Ciências Biológicas X: Primeiros 

Socorros 
30 20 20 4O 2 NC OBR 

Ementa 

 

Noções de primeiros socorros em situações de urgência e emergência em ambientes extra hospitalares, demonstrando 

habilidade no momento do atendimento podendo este estar associado à Ressuscitação Cardio-respiratória. Hemorragia. 

Queimaduras. Transporte de vítimas de trauma músculo-esquelético. Envenenamento. Desmaio. 

Bibliografia Básica  

 

SANTOS, R. R. et al. Manual de socorro  de emergência. São Paulo, SP: Atheneu, 2005. 

HUDDLESTON, S. S.; FERGUSON, S. G. Emergências clínicas: abordagens, intervenções e autoavaliação. 3. ed. Rio 

de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2006.  

MARTINS, HerlonS..et al. Emergência Clínicas: Abordagem Prática.3ª ed. 2007. 
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Bibliografia Complementar 

 

MANTOVANI, M. Suporte básico e avançado de vida no trauma. São Paulo, SP: Atheneu, 2005 

CARVALHO, M. G. de. Atendimento pré-hospitalar para enfermagem: suporte básico e avançado de vida. 1. ed. São 

Paulo: Iátria, 2004. 

NAYDUCH, D. Nurse to Nurse: Cuidados no Trauma em Enfermagem. AMGH, 2011 

FLEGEL, Melinda J. Primeiros Socorros no Esporte.1ed. São Paulo: Manole, 2002. 

NOVAES, Jefferson da S. Manual de Primeiros Socorros para a Educação Física. Rio de Janeiro: Sprint, 1994 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Estágio II: Farmácia Comunitária 31 0 120 120 6 NEF OBR 

Ementa 

 

Complementação do conhecimento sobre Legislação e Administração Farmacêutica. Gerenciamento em Farmácia. 

Responsabilidade ética e profissional. Dispensação de medicamentos e Atenção farmacêutica. Medicamentos sujeitos à 

controle especial. Assistência à saúde. 

Bibliografia Básica 

 

Conselho Federal de Farmácia. Manual sobre gestão em farmácias comunitárias: farmácia comunitária. 2009. 

Conselho Federal de Farmácia. Aspectos práticos da administração farmacêutica na farmácia comunitária: farmácia 

comunitária. 2010.  

BELLLAN, N. PINTO, T. J.  A. Diretrizes do processo de regulamentaçãosanitária dos medicamentos no Brasil. 

Barueri, SP: Manole, 2016. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

Pereira, J. P.Aspectos legais da comercialização de produtos em. 1. ed. -- São Paulo : Érica, 2014. 

CORRER, C; OTUKI, M. A prática farmacêutica na farmácia comunitária. Artmed. 2013. 

Goeldner, F. O; CLARA, R. O.Produtos para a saúde em geral: noçõesbásicas, acessórios, indicações de uso em 

farmácia e grupos de nutrientes 1. ed. -- São Paulo : Érica, 2014. 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 80, DE 11 DE MAIO DE 2006. Dispõe sobre o fracionamento de 

medicamentos em Farmácias e Drogarias. 

CRF – GO. Manual de orientações para farmacêuticos, acadêmicos e empresários. Goiânia, Ed.2008 

OPAS/OMS/CFF. O papel do farmacêutico no sistema de atenção à saúde: Boas práticas em farmácia em ambientes 

comunitários e hospitalares. Brasília, 2004. 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS DE STOCKLEY Ed. 2010 

DEF - Dicionário de Especialidades Farmacêuticas. Editora de Publicações Científicas LTDA, Produção JBM Jornal 

Brasileiro de Medicina. 2010. 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 44, DE 17 DE AGOSTO DE 2009. Dispõe sobre Boas Práticas 
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Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da 

prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias.  

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 20, DE 05 DE MAIO DE 2011. Dispõe sobre o controle de 

medicamentos à base de substâncias classificadas  

como antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação. 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 52, DE 06 DE OUTUBRO DE 2011. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Farmacognosia  32 40 40 80 4 NEF OBR 

Ementa 

Aplicação e abordagens dos aspectos botânicos, químicos, farmacológicos e toxicológicos de plantas possuidoras de 

metabólitos secundários. Obtenção da droga vegetal, métodos de análise em farmacognosia, metabolismo secundário 

vegetal, prospecção fitoquímica, polissacarídeos: gomas e mucilagens, heterosídeos, óleos essenciais e plantas tóxicas. 

Bibliografia Básica 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos – Brasília: MS, 2009.  

SIMÕES, C.O.M.; SCHENKEL, E.P.; GOSMANN, G.; MELLO, J.C.P.; MENTZ, L.A.; PETROVICK, P.R. Farmacognosia: 

da planta ao medicamento. 6ª ed. Porto Alegre/Florianópolis: Ed. Universidade/UFSC, 2010. 

CUTTER, Elizabeth G.. Anatomia vegetal: órgãos experimento e interpretação.São Paulo, SP, Brasil: Roca. 2002.  

Bibliografia Complementar 

 

SAAD, G. A; LÉDA, P. H. O; SÁ, I. M; SIXLACK, A. C. C. Fitoterapia contemporânea: tradição e ciência na prática 

clínica. 2. ed. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

CUTLER, D. F; BOTHA, T. STEVENSON, D. W.  Anatomia vegetal uma abordagem aplicada. Porto Alegre : Artmed, 

2011. 

MONTEIRO, S.C.; BRANDELLI, C. L. C. Farmacobotânica: aspectos teóricos e aplicação. Porto Alegre: Artmed, 2017.  

JOLY, A.B. Botânica: introdução à taxonomia vegetal. 13. ed. São Paulo, SP, Brasil: Companhia Editora Nacional, 2005. 

BRASIL. Índice terapêutico fitoterápico: ITF.: ervas medicinais . Petrópolis, RJ, Brasil: EPUB, 2008. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Dermocosméticos e Estética 33 40 20 60 3 NEI OBR 

Ementa 

 

Introdução à Cosmetologia. Histórico. Noções anátomo-fisiológicas de interesse dermocosmético. Boas Práticas de 

Fabricação na Indústria de Cosméticos. Legislação, mercado e características gerais do setor cosmético. Desodorantes e 

anti-transpirantes. Perfumes. Xampus e condicionadores. Emulsões e géis. Sabonetes e sais de banho. Filtros solares. 

Bibliografia Básica 

 

BATISTUZZO, José Antônio de Oliveira. ITAYA, M., ETO, Y.;Formulário Médico Farmacêutico. Última ed., Tecnopress, 

São Paulo. 2006. 
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BAUMANN, Leslie. Dermatologia Estética. Princípios e prática.Revinter. 1 ed. Rio de Janeiro, 2004. 

FONSECA, Simone C. FERREIRA, Anderson de O. Novidades Magistrais: Compêndio de atualização em matérias 

primas. 1ª ed./Coimbra. São Paulo, 2004. 

Bibliografia Complementar 

 

FONSECA, Aureliano da; PRISTA, L. Nogueira. Manual de Terapêutica Dermatológica e Cosmetologia. Roca, São 

Paulo, 2000. 

Matos, Simone Pires. Noções básicas em dermatocosmética .1. ed. -- São Paulo : Érica, 2015. 

Costa, Adilson. Tratado internacional de cosmecêuticos .rio de Janeiro : guanabarakoogan, 2012. 

Vanzin, S. B.Entendendo cosmecêuticos: diagnósticos e tratamentos. 2.ed. - - São Paulo : Santos, 2015. 

MATEUS A; PALERMO E. - Cosmiatria e laser : prática no consultóriomédico.1.ed. - São Paulo : AC Farmacêutica, 

2012. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Gestão de Sistemas e Serviços de 

Saúde 
34 40 0 40 2 NC OBR 

Ementa 

 

O Sistema de Saúde Público no Brasil; O Sistema de Saúde Complementar e Suplementar no Brasil; Modelos 

Internacionais de Assistência à Saúde; Gestão da Assistência à Saúde; Gestão no SUS - Funções Essenciais em Saúde 

Pública; Empreendedorismo em Saúde; Plano de Negócio - Sua Importância e Utilização. 

Bibliografia básica: 

 

ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

BRASIL.Ministério da Saúde. Sistema de Planejamento do SUS (PlanejaSUS): uma construção coletiva – trajetória e 

orientações de operacionalização / Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2009. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/planejaSUS_livro_1a6.pdf .Acesso: 09 agost. 2011. 

(disponível on line). 

BRASIL.Ministério da Saúde. Ver – SUS Brasil: cadernos de textos / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/CadernoVER_SUS.pdf .Acesso: 09 agost. 2011. (disponível on 

line). 

Bibliografia complementar: 

 

Moraes, Joysi. Qualidade em serviços de saúde no consultório. 1.ed. - São Paulo : AC Farmacêutica, 2012. 

LIMA, N. T. et al. Saúde e Democracia: História e perspectiva do SUS. Rio de Janeiro, RJ: Fiocruz, 2005. 

BONFIM, L. (org). Família Contemporânea e Saúde: significado, práticas e políticas públicas. Rio de Janeiro, RJ: Fio 

Cruz, 2010. 

COSTA, L. M. A. et al. Saúde da família: uma abordagem multidisciplinar. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Rubio, 2010. 

GAMA, A. S.; GOUVEIA, L. SUS Esquematizado: teoria e questões. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Ferreira, 2013. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/planejaSUS_livro_1a6.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/CadernoVER_SUS.pdf
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Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Investigação e Vigilância em Saúde V: 

Epidemiologia 
35 40 0 40 2 NC OBR 

Ementa 

 

Saúde baseada em evidências. Base de dados - Biblioteca Virtual de Saúde Pública, Portal de Evidências, Cochrane do 

Brasil. LILACS, Medline.  Sistema Lates. Ferramentas da informática para produção de texto científico. Aplicação da 

informática na Epidemiologia. Sistema de Vigilância em Saúde vigente no país- DATA SUS, SISVAN, SNABS. Marcos 

teóricos da Epidemiologia. Relações da Epidemiologia com a Saúde Pública. Eventos de relevância epidemiológica. Risco 

em saúde - distribuição, frequência e fatores determinantes de problemas e agravos de saúde – transmissíveis e não 

transmissíveis. Interpretação de testes estatísticos para produção de evidências para prática clínica. Sistema de Vigilância 

Epidemiológica no país. Epidemiologia analítica e descritiva. Contextualização sobre o perfil epidemiológico, demográfico e 

sanitário do município e região. 

Bibliografia Básica 

 

HULLEY, S B et al .Delineando a pesquisa clínica. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

PEREIRA, MG. Epidemiologia teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: Princípios e aplicações. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

Bibliografia Complementar 

 

ROUQUAYROL, M. Z. ;ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia e saúde. 7ª ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2013. 

ARANGO, H. G. Bioestatística Teórica e Computacional, 2ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2005 

GALLEGUILLOS, T. G. B. Epidemiologia : indicadores de saúde e análise de dados. 1. ed. São Paulo : Érica, 2014. 

ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia &saúde : fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 

2011. 

Base de dados virtuais: http://datasus.saude.gov.br/ 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/inca/portal/home 

http://portalsaude.saude.gov.br/ 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Química Farmacêutica Medicinal 36 60 40 100 5 NEF OBR 

Ementa 

 

Estudo da descoberta, métodos de desenvolvimento, propriedades físico-químicas, metabolismo, estruturas químicas, 

síntese, usos terapêuticos, toxicidade, efeitos adversos, identificação e interpretação do modo de ação e aspectos 

moleculares da ação farmacológica dos compostos biologicamente ativos. Estudo da relação estrutura química e atividade 

biológica de fármacos: analgésicos, antiinflamatórios; agentes anti-histamínicos; fármacos que atuam no sistema nervoso 

periférico; fármacos antimicrobianos; agentes cardiovasculares; diuréticos; agentes antineoplásicos. 
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Bibliografia Básica 

BARREIRO, E. . & FRAGA J, C. A. M. Química Medicinal: As Bases Moleculares da Ação dos Fármacos. 3ª Ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2015. (Virtual) 

PENILDON, Silva. Farmacologia.8.ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2010. 

THOMAS, Gareth. Química Medicinal – Uma Introdução. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

Bibliografia Complementar 

 

ANDREI, C. C..  Da química medicinal à química combinatória e modelagem molecular : um curso prático 2. ed. – 

Barueri, SP : Manole, 2012. 

VOLLHARD, P.; SCHORE. Química Orgânica. Estrutura e Função. 6ª. Ed. Porto Alegre, Bookman, 2013.  

CAMPOS, M.M. AMARAL, L.F.P. Fundamentos de Química Orgânica. São Paulo. Editora Edgard Blücher, 2004. 

SOLOMONS, G., FRYHLE, C.B., Química orgânica, 10. ed. Ed., John Wiley & Sons, 2013. 

 RANG, H. P.; DALA, M. M.; RITTER, J. M. Farmacologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 8.ed. 2016 

Disciplina n
o
. CHST CHSP CHT CR Núcleo Natureza 

Tecnologia Farmacêutica I 37 60 40 100 5 NEF OBR 

Ementa 

 

Introdução à Farmacotécnica; Conceitos gerais utilizados na farmacotécnica; Classificação dos medicamentos; Pré-

formulação; Operações farmacêuticas; Boas Práticas de Manipulação (BPM) de Medicamentos; Materiais de embalagem e 

acondicionamento; Análise crítica da prescrição de medicamentos; Vias de administração sob o ponto de vista 

farmacotécnico; Implicações farmacotécnicas no perfil farmacocinético dos medicamentos; Soluções; Suspensões; 

Pomadas farmacêuticas; Emulsões; Cápsulas duras; Cápsulas moles; Excipientes para cápsulas; Supositórios; Óvulos; 

Incompatibilidades físico-químicas na manipulação de fórmulas; Nanotecnologia. 

Bibliografia Básica 

 

ALLEN JR, L.V.; ANSEL, H.C.; POPOVICH, N.G. Formas Farmacêuticas & Sistemas de Liberação de Fármacos. Ed. 

Artmed, 8ª ed., 2005. 

AULTON, Michael E.Delineamento de Formas Farmacêuticas. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

PRISTA L. NOGUEIRA; ALVES A. CORREIA; MORGADO RUI. Tecnologia Farmacêutica. Fundação Calouste 

Gulbenkian. V II 2006 

Bibliografia Complementar 

 

BATISTUZZO, J. A. O. ITAYA, M., ETO, Y.;Formulário Médico Farmacêutico. Última ed., Tecnopress, São Paulo, 2006. 

CAVALCANTI, L. C.. Incompatibilidades Farmacotécnicas na Farmácia Magistral. Pharmabooks. São Paulo. 2008. 

CRESPO, M. S. Compêndio de Fórmulas Magistrais. Vol. 1. Crespo, São Paulo, 2002. 

Farmacopéia Brasileira, 4ª edição. 

Farmacopéia Americana, USP 30. 

 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 
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Estágio III: Manipulação Farmacêutica 38 0 160 160 8 NEF OBR 

Ementa 

 

Legislações pertinentes à atividade magistral; Procedimentos Operacionais Padrão; Análise crítica da prescrição magistral; 

Manipulação de medicamentos magistrais; Manipulação de bases galênicas; Manipulação de produtos cosméticos; 

Orientação farmacêutica sobre medicamentos e produtos magistrais; Manipulação clínica. 

Bibliografia Básica 

 

ALLEN JR; ANSEL, H.C.; POPOVICH, N.G.., L.V. Formas Farmacêuticas & Sistemas de Liberação de 

Fármacos.ArtMed, 9ª ed., Editora Artmed, 2013. 

LACHMAN L.; LIEBERMAN A H.; KANING L. J. Teoria e Prática na Indústria Farmacêutica. Ed. Fundação 

CalousteGulbenkian, v. 2, 2015. 

AULTON, Michael E.Delineamento de Formas Farmacêuticas. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

Bibliografia Complementar 

 

PRISTA L. N.; et al,  Tecnologia Farmacêutica. Fundação CalousteGulbenkian. Volume I, II e III, 1995. 

CRESPO, Manuelo S. Compêndio de Fórmulas Magistrais. Vol. 1. Crespo, São Paulo, 2002. 

FONSECA, Aureliano da; PRISTA, L. Nogueira. Manual de Terapêutica Dermatológica e Cosmetologia. Roca, São 

Paulo, 2000. 

MATOS, S. P. Noções básicas em dermatocosmética. 1. ed. São Paulo : Érica, 2015.  

RIBEIRO, Cláudio. Cosmetologia Aplicada a Dermocosmética. Ed. Pharmabooks. 1ª ed. SP. 2006. 

 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Farmácia Clínica 39 80 0 80 3 NEF OBR 

Ementa 

 

Aplicação dos vários conhecimentos das ciências farmacêuticas no manejo apropriado e seguro dos medicamentos com o 

objetivo de prestar uma assistência farmacêutica integral e individualizada ao paciente. 

Bibliografia Básica 

 

LAZO, J. S.Goodman &Gilman’s: As bases farmacológicas da terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

KATZUNG B.F. Farmacologia: básica e clínica. 10ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

JBM.Dicionário de Especialidades Farmacêuticas (DEF). 43ª ed. Rio de Janeiro: Editora de Publicações Científicas, 

2010. 

Bibliografia Complementar 

 

BISSON M.P. Farmácia clínica & Atenção farmacêutica.2ª ed. Barueri: Manole, 2007. 

FUCHS, F.D. & WANNMACHER, L.; FERREIRA, M.B.C. Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica racional.4 
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ed. Rio de Janeiro: Guanabara/Koogan, 2010. 

FONSECA AL. Interações medicamentosas. Rio de Janeiro: EPUB, 1994. 

STORPIRTIS, S. Farmácia Clínica e atenção farmacêutica / Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2017. 

SANTOS L., TORRIANI, M. S;BARROS, E. Medicamentos na prática da farmáciaClínica. Porto Alegre : Artmed, 2013. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Farmacologia II 41 80 0 80 4 NC OBR 

Ementa 

 

Fármacos que atuam na alergia. Fármacos que atuam no trato respiratório e Asma brônquica. Fármacos que atuam no 

SNC. Antidepressivos. Ansiolíticos. Antiparksoniano. Antiepilépticos. Fármacos Antimicrobianos: Antiparasitários, 

antibióticos, antivirais e antifúngicos. Fármacos que atuam no Sistema endócrino: Contraconceptivo, reposição hormonal, 

tratamento do hipo e hipertiroidismo, tratamento da diabetes. Fármacos que atuam na pele Fármacos que atuam no sangue 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Homeopatia 40 20 40 60 3 NEF OBR 

Ementa 

 

Conceituação da Homeopatia, evolução histórica, Força vital, doença e cura, experimentação, patogenesia, doenças 

agudas e crônicas, teorias miasmáticas, estudo das matérias médicas, manipulação de fórmulas homeopáticas conforme 

correntes existentes (unicismo,plurarismo, complexismo), controle de qualidade de insumos homeopáticos. 

Bibliografia Básica 

 

CAIRO, N. – Guia de Medicina Homeopática –: Livraria Teixeira, 24ª Edição, São Paulo. 2007. 

CORNILLOT, P. Tratado de Homeopatia. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

FONTES O. L; CESARA. T. et al. Farmácia homeopática: teoria e prática.– 4. ed. rev. e atual.  Barueri, SP : Manole, 

2012. 

Bibliografia Complementar 

 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopéia Brasileira, Volume 1. 5ª edição. 2010. 

Resolução RDC nº 67. Boas práticas de manipulação de preparações homeopáticas (BPMH) em farmácias. 2007. 

ALLEN JR, L.V.; ANSEL, H.C.; POPOVICH, N.G. Formas Farmacêuticas & Sistemas de Liberação de Fármacos. Ed. 

Artmed, 8ª ed., 2007. 

AULTON, Michael E.Delineamento de Formas Farmacêuticas. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

 

PRISTA L. NOGUEIRA; ALVES A. CORREIA; MORGADO RUI. Tecnologia Farmacêutica. Fundação 

CalousteGulbenkian. Volume I, II e III, 2008. 
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e nos órgãos hematopoiéticos.Vitaminas  e Sais Minerais. 

Bibliografia Básica 

 

RANG, H. P.; DALA, M. M.; RITTER, J. M. Farmacologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

LAZO, J. S.Goodman &Gilman’s: As bases farmacológicas da terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

KATZUNG B.F. Farmacologia: básica e clínica. 10ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

Bibliografia Complementar 

 

GOLAN, D. E; TASHJIAN JR. H. Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da farmacoterapia.3. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

SILVA, Penildon.Farmacologia.8.ed.– Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

WHALEN, K. Farmacologia ilustrada– 6. ed. – Porto Alegre : Artmed, 2016 

KATZUNG B.F. Farmacologia: básica e clínica. 9ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

RANG, H. P.; DALA, M. M.; RITTER, J. M. Farmacologia.6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Optativa (Saúde e Meio Ambiente, 

Vetores de Importância Médica) 

42 40 0 40 2 NC OBR 

Ementa 

Meio ambiente como um ecossistema. Aspectos naturais, sociais, políticos, culturais e influência sobre a saúde e doença. A 

tecnologia, o desenvolvimento e seus reflexos sobre o meio ambiente. Doenças emergentes, reemergentes. Saneamento 

básico e sua relação com doenças transmitidas através do solo. Resíduos e meio ambiente. Alterações ambientais e 

expansão de insetos vetores 

Bibliografia Básica 

 

NEVES, D.P. Parasitologia Humana. 12ª edição. Rio de Janeiro, São Paulo. Atheneu, 2016 

ROSA A. H; FRACETO L. F; MOSCHINI-CARLOS V. Meio ambiente e sustentabilidade Porto Alegre: Bookman, 

2012. 

PEREIRA  A. C. .Sustentabilidade, responsabilidade social e meio ambiente. 1ª ed. São Paulo : Saraiva, 2015 

Bibliografia Complementar 

 

Amorim, J. A. Alves A ONU e o meio ambiente: direitos humanos, mudanças climáticas e segurança internacional no século 

XXI.São Paulo: Atlas, 2015.  

HADDAD, P. R. Meio ambiente, planejamento e desenvolvimento sustentável / Paulo Roberto Haddad. – São Paulo : 

Saraiva, 2015 

LUZZI, D. Educação e meio ambiente: uma relação intrínseca/ Daniel Luzzi. – Barueri, SP: Manole, 2012. 

FIORILLO, C. A. Pacheco Estatuto da Cidade comentado: Lei n. 10.257/2001: Lei do Meio Ambiente Artificial. 6. ed. rev., 

atual. e ampl. — São Paulo : Saraiva, 2014. 

BRASIL. Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981. Dispõesobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 

de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938 
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compilada. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION –    Geneva, WHO. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Trabalho de Conclusão de Curso I 43 40 0 40 2 NC OBR 

Ementa 

 

Os princípios éticos para a pesquisa científica. Estudo dos diversos métodos e técnicas de pesquisa. Os procedimentos 

metodológicos para a área de saúde. Elaboração de um projeto de pesquisa na área de Farmácia. Exigências técnicas e 

documentais para apreciação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 

Bibliografia Básica 

 

VIEIRA, Sônia; HOSSNE, William Saad. Metodologia Científica para a área da saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2015. 

SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 6. ed. (revisada). Rio de Janeiro: 

DP&A, 2004.  

ESTRELA, Carlos. Metodologia científica: ensino e pesquisa em odontologia. São Paulo: Artes Médicas, 2001. 

Bibliografia Complementar 

 

LAKATOS Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. (rev. e ampl.). São 

Paulo: Atlas, 2010.  

MINAYO, M, C. de S.  O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: HUCITEC, 2012. 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico :elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. – 

São Paulo : Atlas, 2010. 

RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode abrir o horizonte do 

conhecimento. São Paulo: Atlas, 2009 

FACHIN, O. Fundamentos da Metodologia. 5 ed. São Paulo: Saraiva. 2006. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Estágio IV: Farmácia Hospitalar 44 0 80 80 4 NEF OBR 

Ementa 

 

Histórico, conceitos e objetivos da farmácia hospitalar. Estrutura organizacional da farmácia hospitalar. Administração e 

economia da farmácia hospitalar. Aquisição de produtos farmacêuticos. Farmacotécnica na farmácia hospitalar. Nutrição 

parenteral. Legislação sanitária. Suprimento e administração de materiais. Sistemas de dispensação de medicamentos. 

Centro de informações sobre medicamentosas. Controle de infecções hospitalares. Farmacocinética e farmacodinâmica 

clínica (estudo de casos) 

Bibliografia Básica 

 

FERRACINI, FT; Borges Filho, WM. Prática farmacêutica no ambiente hospitalar: do planejamento a realização. São 
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Paulo: Atheneu, 2005. 

GOMES MJVM e Reis AMM Ciências Farmacêuticas: Uma abordagem em Farmácia Hospitalar. São Paulo: Atheneu, 

2006. 

JULIANA, R. G.M.Organização e funcionamento de farmácia hospitalar– 1. ed. – São Paulo: Érica, 2014. 

Bibliografia Complementar 

 

BARBIERI, José Carlos3.ed. Logística hospitalar: teoria e prática  3.ed. – São Paulo: Saraiva, 2017. 

CAVALLINI, M. E.Farmácia hospitalar /.  2. ed. -- Barueri, SP : Manole, 2010. 

CARVALHO, F. D.Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, habilidades e atitudes. Barueri, SP: Manole, 2014. 

COUTO, R. C. et al. Infecção hospitalar e outras complicações não-infecciosas da doença: epidemiologia, controle e 

tratamento... 4. ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2017. 

THOMPSON, J. E. A prática farmacêutica na manipulação de medicamentos 3. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre 

: Artmed, 2013. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Tecnologia Farmacêutica II 45 60 0 60 3 NEI OBR 

Ementa 

 

Produção industrial de medicamentos. As boas práticas de fabricação e controle. Estudos de Pré-Formulação e 

Formulação. Desenvolvimento de produtos farmacêuticos.   Conservação e estabilização dos produtos farmacêuticos. 

Registro de Medicamentos. Sólidos Perorais: Pós, granulados, cápsulas e comprimidos. Formas farmacêuticas de liberação 

controlada. Esterilização dos produtos farmacêuticos, áreas estéreis de produção. Tecnologia dos injetáveis e formas 

farmacêuticas oftálmicas. 

Bibliografia Básica 

 

ALLEN JR, L.V.; ANSEL, H.C.; POPOVICH, N.G. Formas Farmacêuticas & Sistemas de Liberação de Fármacos. Ed. 

Artmed, 8ª ed., 2007. 

AULTON, Michael E.Delineamento de Formas Farmacêuticas. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

PRISTA L. NOGUEIRA; ALVES A. CORREIA; MORGADO RUI. Tecnologia Farmacêutica. Fundação 

CalousteGulbenkian. Volume I, II e III, 2008. 

Bibliografia Complementar 

 

CAVALCANTI, Luiz Carlos. Incompatibilidades Farmacotécnicas na Farmácia Magistral.  São Paulo: Pharmabooks, 

2006.  

ANVISA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Farmacopéia Brasileira, Vols. 1 e 25ª ed. Brasília, 2010.  

CRESPO, Manuelo S. Compêndio de Fórmulas Magistrais. Vol. 1. São Paulo: Crespo, 2002. 

THOMPSON, J. E; LAWRENCE ,W. A prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. 3. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2013. 

BERMAR, K. C. Farmacotécnica - Técnicas de Manipulação de Medicamentos. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. 
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Disciplina n
o
. CHST CHSP CHT CR Núcleo Natureza 

Líquidos Corporais 46 20 40 60 3 NEAC OBR 

Ementa 

 

Fisiopatologia e análise laboratorial de líquidos biológicos: urina, sêmen, líquido cefalorraquidiano, líquido sinovial e líquidos 

serosos e cavitários. 

Bibliografia Básica 

 

STRASINGER, S. K. Uroanálise & Fluidos Biológicos. Editorial Premier LTDA. Quinta edição. 

MOURA R. A. Técnicas de Laboratório. Editora Atheneu. Terceira edição, 2002. 

NEVES, Paulo Augusto Líquidos biólogicos: urina, líquidos cavitários e líquido sinovial.São Paulo: Roca, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

 

NEVES, P. A. Líquido cefalorraquidiano. São Paulo: Roca, 2011. 

MUNDT, L. A. Exame de urina e de fluidos corporais de Graff. 2. ed.  Porto Alegre : Artmed, 2012. 

NEVES, P. A. Análise do sêmen. São Paulo: Roca, 2010. 

FERREIRA, A. W; MORAES, S. L.Diagnóstico laboratorial das principais doenças infecciosas e autoimunes : 

correlaçõesclínico-laboratoriais. 3. ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2017. 

WHO. Exame e Processamento do Sêmen Humano. Quinta edição, 2010 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Bioquímica Clínica 47 60 40 100 5 NEAC OBR 

Ementa 

 

Análises bioquímicas em sangue, urina e outros meios biológicos. Compostos nitrogenados e proteínas. Lipídeos e 

Glicídios. Provas especiais de exploração das funções hepática e renal. Eletrólitos. Regulação do equilíbrio hidroeletrolítico. 

Enzimas. Exame físico e químico do sedimento urinário. Pesquisa e determinações bioquímicas e hormonais mais usuais 

procedidos em meios biológicos. 

Bibliografia Básica 

 

JACQUES WALLACH, M.D. Interpretação de Exames laboratoriais. : 8ª Edição. Rio de Janeiro: EditoraGuanabara 

Koogan,  2011 

GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Fisiologia humana e mecanismos das doenças. 8ª ed. Rio de Janeiro, Editora Guanabara 

Koogan 2010 

FISCHBACH, F.; DUNNING, M.B. Manual de Enfermagem – Exames laboratoriais e Diagnósticos. 8ª ed. Rio de 

Janeiro: Editora Guanabara Koogan,2010. 

Bibliografia Complementar 

PINTO, W. J. Bioquímica clínica. 1. ed. – Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2017. 
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TOY, E. C. et al. Casos clínicos em bioquímica. 3. ed. – Porto Alegre : AMGH, 2016. 

RODWELL, V.W. et al. Bioquímica ilustrada de Harper. 30. ed. – Porto Alegre : AMGH, 2017. 

BELLÉ, L. P.; SANDRI, S. Bioquímica aplicada: Reconhecimento e Caracterização de Biomoléculas. 1. ed. -- São 

Paulo : Érica, 2014. 

DEVLIN, T. M.; MICHELACCI, Y. M. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas. Edgard Blucher. São Paulo, 2002. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Citopatologia Clínica 48 40 40 80 4 NEAC OBR 

Ementa 

 

Aparelho reprodutor feminino. Técnicas de coleta, coloração e fixação de esfregaço cervico-vaginal. Elementos celulares e 

não celulares presentes no esfregaço cervical normal. Citologia hormonal. Microbiota vaginal normal e patológica de colo do 

útero e vagina. Alterações inflamatórias de colo de útero e vagina. Lesões pré-malignas de colo do útero. Lesões malignas 

de colo do útero. 

Bibliografia Básica 

 

KOSS, L. G., GOMPEL, C. Introdução a Citopatologia Ginecológica. São Paulo,Roca. 2006. 

SOLOMON, D.N., Sistema Bethesda para Citopatologia Cervicovaginal. 2ª ed. São Paulo,Revinter, 2005. 

CARVALHO,Grimaldo. Atlas de Citologia. São Paulo,Revinter, 2004. 

Bibliografia Complementar 

 

DE PALO, Giuseppe. Colposcopia e Patologia do Trato Genital Inferior. 2ª. ed. Rio de Janeiro:  Medsi, 1996. 

GAMBONI, M. e MIZIARA, E. F. Manual de citopatologia diagnóstica. Barueri, SP: Manole, 2013. 

CONSOLARO, M.E.L.; MARIA-ENGLER, S.S. Citologia clínica cérvico-vaginal : texto e atlas. São Paulo: Roca, 2012. 

MEDRADO, L. Citologia e Histologia Humana: fundamentos de morfofisiologia celular e tecidual. 1 ed. São Paulo: 

Érica, 2014. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Parasitologia Clínica 49 20 40 60 3 NEAC OBR 

Ementa 

 

Realização, interpretação e emissão de laudos relacionados ao diagnóstico laboratorial de parasitoses que acometem o 

homem. Realização de procedimentos para coleta de material e pesquisa deparasitos nas  fezes,  sangue,  lesões de 

tecidos. Estudo da etiologia e da interação parasito/hospedeiro. Correlação entre evidências clínicas, epidemiológicas e 

diagnóstico laboratorial. 

Bibliografia Básica 

 

NEVES, D. P., PARASITOLOGIA HUMANA, Editora Atheneu, S. Paulo, Brasil, 2011 

REY, L., Bases da Parasitologia Médica. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, Brasil, 2009. 

CARLI, G. A., PARASITOLOGIA CLÍNICA.. Ed. Atheneu, S. Paulo, Brasil, 2008. 
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Bibliografia Complementar 

FERREIRA, M. U. Parasitologia contemporânea.  Marcelo urbano Ferreira. - rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2017. 

COURA, J. R., Dinâmica Das Doenças Infecciosas e Parasitárias - 2ª Ed. Guanabara Koogan , 2013. 

REY, L. Bases da parasitologia médica .3.ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

COURA, J. R., Síntese das doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2008. 

PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS EM PARASITOLOGIA MÉDICA. OMS, Liv. Santos, 1ª ed., S. Paulo, Brasil, 1999 

VERONESI, R; FOCACCIA R.TRATADO DE INFECTOLOGIA. Editora Atheneu. 

 

Disciplina n
o
. CHST CHSP CHT CR Núcleo Natureza 

Estágio V: Análises Clínicas 50 0 9 180 9 NEAC OBR 

Ementa 

 

Integração do aluno nos diferentes setores do laboratório: Bioquímica Clínica, Parasitologia Clínica, Microbiologia Clínica, 

Hematologia Clínica, Imunologia Clínica, Uroanálise e Citopatologia. Orientação ao paciente para coleta adequada do 

material biológico até a emissão do laudo clínico-laboratorial, Coleta de material biológico para exames, treinamento nos 

setores:Bioquímica Clínica, Parasitologia Clínica, Microbiologia Clínica, Hematologia Clínica, Imunologia Clínica, Uroanálise 

e Citopatologia, emissão de laudos, Controle de Qualidade, Administração do Laboratório Clínico. 

 

Bibliografia Básica 

 

STRASINGER, S. K; LORENZO, M.S. D.  Urinálise e Fluidos Corporais. 5a ed. São Paulo: Editora LMP (Livraria Médica 

Paulista), 2009. 

LORENZI, T,F. Atlas de hematologia ilustrada. 1ª ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2006. 

WALLACH, J. Interpretação de Exames Laboratoriais. 9ªed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2013.   

Bibliografia Complementar 

 

LORENZI, T,F. Manual de hematologia propedêutica e clínica. 2ª ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2006. 

FERREIRA, A. W.; ÁVILA, S. L. M. Diagnóstico Laboratorial das Principais Doenças Infecciosas e Auto-imunes. 3ª 

Edição. Guanabara Koogan, 2013. 

JACQUES WALLACH, M.D. Interpretação de Exames laboratoriais. : 8ª Edição. Rio de Janeiro: EditoraGuanabara 

Koogan,  2011 

WILLIAMSON, A. M. Wallach: interpretação de exames laboratoriais.10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

XAVIER, R. M.   ALBUQUERQUE, G. C.   BARROS, E. Laboratório na Prática Clínica: Consulta Rápida. 1ª ed. Artmed. 

2001. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Hematologia Clínica 51 60 40 100 5 NEAC OBR 

Ementa 

 

http://www.submarino.com.br/books_bio.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ArtistId=3369580&Type=1
http://www.submarino.com.br/books_bio.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ArtistId=3369581&Type=1
http://www.submarino.com.br/books_bio.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ArtistId=4710&Type=1
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Elementos figurados do tecido sanguíneo. Órgãos hematopoiéticos. Hemograma. VHS. Hemoglobinopatias: fisiopatologia e 

análise hematológica. Hemostasia e coagulação. Imuno-hematologia. Leucemias: fisiopatologia e análise hematológica.  

Bibliografia Básica 

LORENZI, T. F. Manual de hematologia, propedêudica e clínica.4ª ed. Medsi, 2006. 

SMITH, C. MARKS, A. D. LIEBERMAN, M. Bioquímica Médica Básica de Marks: uma Abordagem Clínica. 2ª ed. Artmed. 

2007. 

XAVIER, R. M.   ALBUQUERQUE, G. C.   BARROS, E. Laboratório na Prática Clínica: Consulta Rápida. 1ª ed. Artmed. 

2001. 

Bibliografia Complementar 

 

LORENZI, T. F. Atlas de hematologia, clínica hematológica ilustrada. 1ª ed. Guanabara Koogan. 2006. 

HOFFBRAND, A. V.; MOSS, P.A.H. Fundamentos de hematologia. 6ª ed. Artmed. 2013 

MARTY, E.; MARTY, R.M. Hematologia laboratorial .São Paulo : Érica, 2015. 

WILLIAMSON, A. M. Wallach: interpretação de exames laboratoriais.10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

FONSECA, A.V. et al. Hematologia e oncologia de Harrison. 2. ed. Porto Alegre : AMGH, 2015. 

Revista brasileira de análises clínicas. Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. 

 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Imunologia Clínica 52 40 40 80 4 NEAC OBR 

Ementa 

 

Revisão e atualização de Imunologia Básica; anticorpos monoclonais; revisão e aplicação dos testes laboratoriais 

empregados no imunodiagnóstico; reações antígeno-anticorpo; imunidade anti-infecciosa contra patógenos intra e 

extracelulares; imunodeficiências; autoimunidade; hipersensibilidades; imunopatologia das doenças crônico-degenerativas; 

transplantes. 

Bibliografia Básica 

 

FERREIRA, A. W.; ÁVILA, S. L. M. Diagnóstico Laboratorial das Principais Doenças Infecciosas e Auto-imunes. 3ª 

Edição. Guanabara Koogan, 2013. 

GOLDSBY, R. A.; Osborne, B. A.; Kindt, T. J.. Imunologia de Kuby. 6ª Edição. Artmed, 2008. 

VAZ, Adelaide J.; Takei, Kioko; Bueno, Ednéia C.;.Imunoensaios - Fundamentos e Aplicações. 1ª Edição. , 2007. 

Bibliografia Complementar 

 

JANEWARY, J. CHARLES, A., TRAVERS, P., WALPORT, M. Imunobiologia - O Sistema Imune na Saúde e na Doença. 

6ª Edição.Artmed, 2007. 

LICHTMAN, A. H., ABBAS, A. K.,Imunologia Básica - Funções e Distúrbios do Sistema Imunológico. 2ª Edição. 

Elsevier, 2007. 

ABBAS A. K; LICHTMAN, A.H.Imunologia Celular e Molecular. 6ª Edição. Elsevier, 2008. 

http://www.submarino.com.br/books_bio.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ArtistId=3369580&Type=1
http://www.submarino.com.br/books_bio.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ArtistId=3369581&Type=1
http://www.submarino.com.br/books_bio.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ArtistId=4710&Type=1
javascript:PesquisaAutor();
javascript:PesquisaAutor();
javascript:PesquisaMarca();
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ROIT, I. M. Fundamentos de Imunologia. 12ª Edição. Guanabara Koogan, 2013. 

Tristam G Parslow; Daniel P Stites; Abba I Terr; John B Imboden. Imunologia Médica.10ª Edição. Guanabara Koogan, 

2004. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Microbiologia Clínica 53 40 40 80 4 NEAC OBR 

Ementa 

 

Principais patógenos de origem bacteriana, fúngica e viral associados a infecções humanas, com enfoque em suas 

características estruturais e metabólicas, fatores de virulência, patogenia, epidemiologia, tratamento, bem como as medidas 

de prevenção e controle destas infecções. Diagnóstico microbiológico das principais infecções causadas por bactérias, 

fungos e vírus, enfatizando a coleta e processamento de espécimes clínicos, técnicas disponíveis para seu processamento 

e interpretação dos resultados laboratoriais. 

Bibliografia Básica 

 

MURRAY, P.R, ROSENTHAL KS,   PFALLER MA. Microbiologia Médica.7 ed. São Paulo: Elsevier, 2014. 

JAWETZ, MELNICK & ADELBERG. 2000. Microbiologia Médica. 21ª Edição. Guanabara Koogan. 

WINN JR, W.C., ALLEN S.D., JANDA, W., KONEMA.N. E.W., Diagnóstico Microbiológico: Texto e atlas colorido. 6ª 

Edição. Guanabara Koogan, 2008. 

Bibliografia Complementar 

TRABULSI LR, ALTHERTUM F, GOMPERTZ OF, CANDEIAS JAN. 2004. Microbiologia. 3ª Edição. Atheneu. 

TORTORA, G. J; FUNKE, B. R. CASE, C. L. Microbiologia. 12. ed. – Porto Alegre : Artmed, 2017. 

SALVATIERRA, C. M. Microbiologia - Aspectos morfológicos, bioquímicos e metodológicos .  São Paulo: Érica, 2014. 

HÖFLING, J. F.; GONÇALVES, R. B. Microscopia de luz em microbiologia :morfologia bacteriana e fúngica.  Porto 

Alegre : Artmed, 2008. 

MADIGAN, M. T. Microbiologia de Brock. 14. ed. – Porto Alegre : Artmed, 2016. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Processos Industriais Farmacêuticos  54 40 0 40 2 NEI OP 

Ementa 

 

Fundamentação teórica e prática sobre o funcionamento de uma indústria farmacêutica e os diversos setores da área 

industrial. Desenvolve o conhecimento das diferentes áreas de atuação do farmacêutico dentro da indústria de 

medicamentos. 

Bibliografia Básica 

 

PRISTA L. NOGUEIRA; ALVES A. CORREIA; MORGADO RUI. Tecnologia Farmacêutica. Fundação Calouste 

Gulbenkian. Volume I, II e III, 2008. 

BRASIL, ANVISA. RDC 17: Boas práticas de Fabricação na Indústria Farmacêutica. 2010 

VENANZI, D. Gerenciamento da produção e operações. 1. ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

Bibliografia Complementar 

http://www.submarino.com.br/books_bio.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ArtistId=44528&Type=1
http://www.submarino.com.br/books_bio.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ArtistId=86045&Type=1
http://www.submarino.com.br/books_bio.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ArtistId=3805458&Type=1
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The United States Pharmacopeia , USP 31 / The National Formulary , NF 26 (Official from 2008 ) (Biblioteca 

UniEvangélica);European Pharmacopeia 6ª Edição de 2010. 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária / Fundação Oswaldo Cruz. Farmacopéia Brasileira. 5ª. Ed. (Dezembro de 2010). 

Brasília, 2010. 

CRESPO, Manuelo S. Compêndio de Fórmulas Magistrais. Vol. 1. São Paulo: Crespo, 2002. 

THOMPSON, J. E; LAWRENCE ,W. A prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. 3. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2013. 

BERMAR, K. C. Farmacotécnica - Técnicas de Manipulação de Medicamentos. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Controle de Qualidade em Análises Clínicas 55 40 40 80 4 NEAC OBR 

Ementa 

 

Erros experimentais: meios de detecção; medidas corretivas concretas. Precisão e exatidão metodológica e aprimoramento. 

Bibliografia Básica 

 

HENRY, J.B. Diagnóstico clínico e tratamento por métodos laboratoriais. 2. ed. São Paulo: Manole, 2008. 
 
ALVES, V. L. R. Gestão da qualidade: ferramentas utilizadas no contexto da saúde. São Paulo, SP, Brasil: MARTINARI, 
120 p. 2009. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Programa da qualidade do sangue: gestão do PQS. Brasília, DF, Brasil: Ministério da 
Saúde, 107 p. 1999. 
 

Bibliografia Complementar 

 

RAMOS, E.; ALMEIDA, S.S.; ARAÚJO, A.R. Controle Estatístico da Qualidade. Bookman Companhia Editora Ltda. 2013 
 
MONTGOMERY, D C., Introdução ao controle estatístico da qualidade. Tradução e revisão técnica Ana Maria Lima de 
Farias, Vera Regina Lima de Farias e Flores. 7. Ed. Rio de Janeiro : LTC, 2017. 
 
PALADINI, E.P. Gestão estratégica da qualidade: princípios, métodos e processos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
CARDOSO, T. A.O., VITAL, N. C., NAVARRO, M. B. M. A. Biossegurança – estratégias de gestão de riscos, doenças 
emergentes e reemergentes: impactos na saúde pública. São Paulo: Santos, 2012. 
 
MOTTA, V T.; MOTTA, L. R.. Informações biomédicas na internet. 2. ed. Porto Alegre: Médica Missau, 235 p. 2002. 
 
WALLACH, J. Interpretação de Exames Laboratoriais. 8ªed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2011. 
 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Estágio VI: Análises de Alimentos 56 0 120 120 6 NEAL OBR 

Ementa 

 

Aspectos legais e técnicas sobre análise de alimentos. Análises físico-químicas e microbiológicas. Laudo de análises e 

metodologicas analíticas. 
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Bibliografia Básica 

 

GERMANO, P.M.L., GERMANO, M.I.S. Higiene e vigilância sanitária de alimentos. 4. ed. Barueri, SP, Brasil: Manole, 

1034 p. 2011. 

SILVA, N; JUNQUEIRA, V.C.A; SILVEIRA, N.F.A. Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos. 3ª Ed. 

São Paulo: Livraria Varela, 2007. 

SILVA, N. et.al. Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos. 3. ed. São Paulo, SP, Brasil: VARELA, 536 

p. 2007. 

Bibliografia Complementar 

 

ALMEIDA-MURADIAN, L.B., PENTEADO, M.V.C. Vigilância sanitária : tópicos sobre legislação e análise de 

alimentos. 2. ed. - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2015. 

SILVA JUNIOR, E. A. da. Manual de controle higiênico-sanitário em alimentos. 5. ed. São Paulo, SP, Brasil: VARELA. 

2002. 

BOBBIO, F. O. BOBBIO, P. A.. Manual de laboratório de química de alimentos. SP, Brasil: VARELA, 135 p. 2003. 

KOBLITZ, M G B. Bioquímica de alimentos: teoria e aplicações práticas. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Guanabara Koogan.  

2010. 

FORSYTHE, S.J. Microbiologia da Segurança dos Alimentos. 2. ed. Porto Alegre, RS, Brasil: Artmed.  2013. 

Instrução Normativa nº68, 12 de dezembro de 2006 – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 

Instrução Normativa nº 62, 26 de agosto de 2003 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 

Instrução Normativa nº 51, 18 de setembro de 2002 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 

Instrução Normativa nº 20, 20 de julho de 1999 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 

Portaria RDC 12/01 – Secretaria de Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde. 

 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Controle de Qualidade Físico-

Químico 
57 40 40 80 - NEI OBR 

Ementa 

 

Controle de qualidade de matéria-prima; Controle das operações de fabricação; Conceito integral de qualidade; 

Organização de um laboratório de controle; Técnicas de amostragem; Compêndios oficiais; Controle das características 

físicas e físico-químicas dos medicamentos; Eleição do método analítico; Métodos gerais de doseamento; Estabilidade de 

Medicamentos; Prazo de Validade e Ensaios de Armazenagem. 

Bibliografia Básica 

 

THE UNITED STATES PHARMACOPEIA– USP XXXVIII, Rockville: The United States Pharmacopoeial Convention, 2008. 

BRASIL, Farmacopeia Brasileira Volumes 1 e 2. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 4ª edição. 

MACÊDO, J. A. B. de. Métodos laboratoriais de análises físico-químicas & microbiológicas. 3. ed. Belo Horizonte, MG, 

Brasil: 601 p. 2005. 
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Bibliografia Complementar 

PRISTA L. NOGUEIRA; ALVES A. CORREIA; MORGADO RUI. Tecnologia Farmacêutica. Fundação Calouste 

Gulbenkian. Volume I, II e III, 2006 5.ed 

BRASIL Ministério da saúde - RDC 17 Regulamento Técnico das Boas Práticas para a fabricação de Medicamentos - 

2010. 

Journal of Pharmacy and Pharmacology.  

Journal of PharmaceuticalSciences. 

 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Bromatologia: Aspectos 

Teóricos e Práticos 
58 40 40 80 4 NEAL OBR 

Ementa: 

 

Bromatologia, conceitos e áreas de atuação. Composição centesimal e do valor nutritivo dos alimentos. Legislação em 

Bromatologia. Métodos de análise empregados em Bromatologia, seus fundamentos e aplicações. Análise sensorial de 

alimentos, princípios e métodos. Doenças transmissíveis por alimentos: aspectos microbiológicos e químicos. 

Bibliografia Básica: 

 

GERMANO, P M L. GERMANO, M I S. Higiene e vigilância sanitária de alimentos. 4. ed. Barueri, SP, Brasil: Manole, 

986 p. 2011. 

SALINAS, R. D. Alimentos e Nutrição, introdução a bromatologia. 3ª. ed. São Paulo: Artmed, 2002. 

SILVA, Neusely da; et.al. Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos. 3. ed. São Paulo, SP, Brasil: 

VARELA, 536 p. 2007. 

Bibliografia específica: 

 

ARAÚJO, W. M. C. Alquimia dos alimentos. 3. ed. Brasília, DF, Brasil: Senac, 321 p. 

KOBLITZ, M G B. Bioquímica de alimentos: teoria e aplicações práticas. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Guanabara Koogan, 

242 p. 2010. 

SILVA JUNIOR, E. A. da. Manual de controle higiênico-sanitário em alimentos. 5. ed. São Paulo, SP, Brasil: VARELA, 

479 p. 2002. 

BOBBIO, F. O. BOBBIO, P. A.. Manual de laboratório de química de alimentos. SP, Brasil: VARELA, 135 p. 2003. 

FORSYTHE, S.J. Microbiologia da Segurança dos Alimentos. 2. ed. Porto Alegre, RS, Brasil: Artmed, 607 p. 2013. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Controle de Qualidade 

Microbiológicos 
59 40 40 80 4 NEI OBR 

Ementa 

 

Introdução ao estudo da Qualidade hoje e seu histórico, normas e padrões de qualidade, bem como Sistemas 

de Gestão de Qualidade e Garantia de Qualidade na indústria farmacêutica e de cosméticos. Legislações (ANVISA – 
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Agência Nacional de Vigilância Sanitária) atuais relacionadas ao Controle de Qualidade Microbiológico de insumos, 

medicamentos e cosméticos.   

Garantia e controle de produtos estéreis e não-estéreis: controle em processo, produto, validação e testes afins. Análises 

microbiológicas de águas e demais matérias-primas. Controle microbiológico de áreas limpas: monitoramento do ar, das 

superfícies, equipamentos e pessoas. Dosagem microbiológica de antibióticos e fatores de crescimento, testes de pirogênio 

e endotoxinas e eficácia de conservantes. Métodos biológicos para verificação da presença de substâncias e/ou 

microrganismos causadores de reações adversas ao usuário 

Bibliografia Básica 

 

PINTO, T. J. A. Controle Biológico de Qualidade de Produtos Farmacêuticos, Correlatos e Cosméticos. 2ª ed. São 

Paulo: Atheneu, 2003. 

THE UNITED STATES PHARMACOPEIA– USP XXXVIII, Rockville: The United States Pharmacopoeial Convention, 2008 

MACÊDO, J. A. B. de. Métodos laboratoriais de análises físico-químicas & microbiológicas. 3. ed. Belo Horizonte, MG, 

Brasil: 601 p. 2005 

Bibliografia Complementar 

 

PINTO, T. J. A. Controle Biológico de Qualidade de Produtos Farmacêuticos, Correlatos e Cosméticos. 2ª ed. São 

Paulo: Atheneu, 2015. 

BRASIL, Farmacopeia Brasileira Volume 1. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 4ª edição; 2008. 

ENGELKIRK, PG. DUBEN-ENGELKIRK, J. Burton, Microbiologia para as ciências da saúde. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012. 

JAWETZ. Microbiologia Médica. Rio de Janeiro: 26ª edição, Guanabara Koogan, 2014. 

FRANCO, B.D.G.M. e LANDGRAF, M. Microbiologia dos Alimentos. São Paulo: Atheneu. 2008. 

 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Ferramentas da Qualidade na Indústria 

Farmacêutica 
60 40 0 40 2 NEI OBR 

Ementa 

 

Ferramentas da qualidade aplicadas aos processos industriais e laboratoriais: Brainstorming, Diagrama de Ishikawa, 5W2H, 

Folha de Verificação, Diagrama de Pareto, Carta de Tendência, Histograma, Cartas de Controle, PDCA, Capabilidade de 

Processo, Sistema Lean (Kaizen, Kanban, Kaikaku, OEE). 

Bibliografia Básica 

 

CARPINETTI, L. C. R. – Gestão da Qualidade, conceitos e técnicas. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

CARVALHO, M. M; PALADINO, E. P. – Gestão da Qualidade Teoria e Casos. 2 ed. São Paulo: Elsevier, 2012.  

LIKER, J. K. O modelo Toyota de melhoria contínua. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

Bibliografia Complementar 
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LYKER, J. K.-  O Modelo Toyota 14 Princípios de Gestão do maior fabricante do mundo. São Paulo: Bookman, 2005. 

The United States Pharmacopeia , USP 31 / The National Formulary , NF 26 (Official from 2008 ) (Biblioteca 

UniEvangélica);European Pharmacopeia 6ª Edição de 2010. 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária / Fundação Oswaldo Cruz. Farmacopéia Brasileira. 5ª. Ed. (Dezembro de 2010). 

Brasília, 2010. 

 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Microbiologia de Alimentos 61 40 20 60 3 NEAL OBR 

Ementa 

 

Introdução à microbiologia dos alimentos. A microbiologia e o controle de qualidade na indústria de alimentos. Principais 

métodos de controle microbiológico. Alterações em alimentos provocadas por microrganismos e sua conservação. Doenças 

de origem alimentar. 

Bibliografia Básica 

 

JAWETZ. Microbiologia Médica. Rio de Janeiro: 26ª edição, Guanabara Koogan, 2014. 

FRANCO, B.D.G.M. e LANDGRAF, M. Microbiologia dos Alimentos. São Paulo: Atheneu. 2008. 

JAY, James M. Microbiologia de Alimentos. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

 

LACAZ, C.S. Microbiologia Médica. São Paulo: Sarvier, 1999. 

ROITMAM, I., TRAVASSOS, L.R., AZEVEDO, J.L., eds. Tratado de Microbiologia. São Paulo: Manole, 1988. 

SILVA, N.; JUNQUEIRA, V.C.A., SILVEIRA, N.F.A. Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos. São 

Paulo: Livraria Varela Ltda, , 1997. 

TRABULSI, R. L. Microbiologia. Ed. Atheneu, 1999. 

GERMANO, P.M.L., GERMANO, M.I.S. Higiene e vigilância sanitária de alimentos. 4. ed. Barueri, SP, Brasil: Manole, 

1034 p. 2011. 

 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Estágio VII: Indústria 

Farmacêutica 

62 0 10 200 - NEI OBR 

Ementa 

 

Indústria Farmacêutica: medicamentos, síntese de fármacos, drogas, de insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, 

produtos de higiene, perfumes, saneantes, domissanitários. 

Bibliografia Básica 
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The United States Pharmacopeia , USP 31 / The National Formulary , NF 26 (Official from 2008 ) (Biblioteca 

UniEvangélica);European Pharmacopeia 6ª Edição de 2010. 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária / Fundação Oswaldo Cruz. Farmacopéia Brasileira. 5ª. Ed. (Dezembro de 2010). 

Brasília, 2010. 

BRASIL. Resolução RDC Nº 17, 16 de abril de 2010, dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. A 

Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11 

do regulamento aprovado pelo Decreto Nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1º 

e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria Nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 

2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 12 de abril de 2010. 

Bibliografia Complementar 

ALLEN JR, L.V.; ANSEL, H.C.; POPOVICH, N.G. Formas Farmacêuticas & Sistemas de Liberação de Fármacos. Ed. 

Artmed, 8ª ed., 2005. 

AULTON, Michael E.Delineamento de Formas Farmacêuticas. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

PRISTA L. NOGUEIRA; ALVES A. CORREIA; MORGADO RUI. Tecnologia Farmacêutica. Fundação Calouste 

Gulbenkian. V II 2006 

Farmacopéia Brasileira. Parte I (Decreto de agosto de 1988). São Paulo: Atheneu, 1988. 

THE UNITED STATES PHARMACOPEIA. 6ª. Ed. The National Formulary. NF 26, 2008. 

Demais Farmacopéias e livros disponibilizados pela Indústria Farmacêutica concedente do estágio. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Tecnologia das Fermentações 

Farmacêuticas 
63 40 40 80 4 NEAL OBR 

Ementa 

 

Conceituação de biomassa: produtos primários e valor alimentar; produtos secundários e processamento 

químico/biotecnológico. Bioconversões com bactérias, leveduras, fungos e suas enzimas isoladas. Fermentações clássicas 

e outros impactos da biotecnologia contemporânea. Neoalimentos. Biotecnologia no desenvolvimento de novos fármacos. 

Bibliografia Básica 

 

BORZANI, W. et al. Biotecnologia Industrial: fundamentos. Vol 1. São Paulo: Edgard Blucher, 2001. 

LIMA, U. A. et al. Biotecnologia Industrial: processos fermentativos e enzimáticos. Vol 3. São Paulo: Edgard Blucher, 

2001. 

SCHMIDELL, W. et al. Biotecnologia Industrial: biotecnologia da produção de alimentos. Vol 4. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2001. 

Bibliografia Complementar 

LIMA, U. A. et al. Biotecnologia Industrial: biotecnologia da produção de alimentos. Vol 4. São Paulo: Edgard Blucher, 

2001. 

BRUNO, A N. Biotecnologia I: princípios e métodos. Porto alegre: Artmed, 2014. 

COELHO, M A Z. Tecnologia enzimática. Rio de Janeiro: FAPERJ, 288 p. 2008. 
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KOBLITZ, M G B. Bioquímica de alimentos: teoria e aplicações práticas. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Guanabara Koogan, 

242 p. 2010. 

SILVA JUNIOR, E. A. da. Manual de controle higiênico-sanitário em alimentos. 5. ed. São Paulo, SP, Brasil: VARELA, 

479 p. 2002. 

 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Tecnologia de Alimentos 64 40 40 80 4 NEAL OBR 

Ementa 

 

Introdução da Industrialização dos Alimentos. Alteração dos alimentos e seu controle de qualidade. Principais métodos de 

conservação de alimentos. Estudo sobre fluxogramas de processamento de alimentos de origens vegetal e animal. 

Importância da embalagem para a vida de prateleira do produto alimentício.  

Bibliografia Básica 

 

ORDÓÑEZ, J.A. Tecnologia de alimentos: componentes dos alimentos e processos. Volumes 1 e 2. Porto Alegre: 

ARTMED, 2005. 

EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos. 2ª Ed. São Paulo: Atheneu, 2001. 652 p. 

FELLOWS, P.J. Tecnologia do processamento de alimentos. 2.ed. Porto Alegre: ARTMED, 2006, 602p. 

Bibliografia Complementar 

 

CARELLE, A.C.; CÂNDIDO, C.C.C. Tecnologia dos alimentos: principais etapas da cadeia produtiva. 1. ed. São Paulo: 

Érica, 2015. 

CAMPBELL-PLATT,  G. Ciência e tecnologia de alimentos. 1 ed. Barueri, SP : Manole, 2015. 

NESPOLO, C.R. et al. Práticas em tecnologia de alimentos. Porto Alegre : Artmed, 2015. 

MATOS, S. P; MACEDO, P.D.G. Bioquímica dos alimentos: composição, reações e práticas de conservação. 1. ed. -- 

São Paulo : Érica, 2015. 

GERMANO, P. M.; GERMANO, M.I.S. Higiene e vigilância sanitária de alimentos: qualidade das matérias-primas, 

doenças transmitidas por alimentos, treinamento de recursos humanos. 5. ed. Barueri, SP : Manole, 2015. 

LEGISLAÇÕES: ANVISA e MAPA. Padrões de Identidade e Qualidade dos Produtos estudados.  

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Toxicologia Aspectos Teóricos e 

Práticos 
65 40 40 80 - NEAC OBR 

Ementa 

 

Áreas da toxicologia e sua importância no controle biológico de medicamentos e entorpecentes, em perícias forenses e 

controle biológico da exposição ocupacional, respostas tóxicas nos diversos sistemas do organismo, reações adversas a 

medicamentos, toxicologia laboratorial, casos clínico-toxicológicos, metodologias analíticas em toxicologia. Efeitos nocivos 

provocados por substâncias químicas no organismo humano, independente da fonte de exposição. 
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Bibliografia Básica 

 

OGGA, S. Fundamentos de toxicologia. 4ª. ed. São Paulo: Atheneu, 2014. 

PASSAGLI, M. Toxicologia Forense: teoria e prática. 3ª ed. Campinas: Millenium, 2011. 

LARINI, L. Toxicologia dos praguicidas. São Paulo, SP, Brasil: Manole, 230 p. 1999. 

Bibliografia Complementar 

 

KLASSEN, C D; WATTKINS III, J. B. Fundamentos em toxicologia: de Casarett e Doull. 2ª. ed. Porto Alegre: McGraw-

Hill, 2012. 

MOREAU, R. L. de M.; SIQUEIRA, M. E. P. B. de. Toxicologia Analítica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

LOPES, A. C. Fundamentos de toxicologia clínica. São Paulo: Atheneu, 157 p. 2006. 

LING, LOUIS J et al. Segredos em toxicologia: respostas necessárias ao dia-a-dia em rounds, no serviço de emergência, 

em exames orais e escritos. Tradução de FISCHMAN, C. B., BOLNER, A R. Porto Alegre, RS, Brasil: Artmed, 368 p. 2005. 

MOREIRA, A H P. CALDAS, L Q A. Intoxicações agudas: bases do diagnóstico clínico-laboratorial de urgência. RJ, Brasil: 

Revinter, 248 p. 20011. 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Operação Unitárias 66 40 40 80 4 NEI OBR 

Ementa 

 

 

Processos industriais. Operações para dividir a matéria durante o fabrico. Misturas. Separação de sólidos, de líquidos e de 

gases. Operações unitárias nas indústrias farmacêuticas: fundamentos, equipamentos para escala industrial. 

Características e objetivos da produção em larga escala. Mecânica dos fluidos. Aspectos físicos dos processos: filtração, 

centrifugação, liofilização, destilação, tamisação e mistura. Transmissão de calor e métodos de esterilização e secagem. 

Liofilização. Equipamentos industriais. Qualificação de Equipamentos e Validação. 

Bibliografia Básica 

 

ALLEN JR, L.V.; ANSEL, H.C.; POPOVICH, N.G. Formas Farmacêuticas & Sistemas de Liberação de Fármacos.9 ed. 

Ed. Artmed, 8ª ed., 2013 

PRISTA, L. N. et al. Tecnologia farmacêutica. vols. 1, 2 e 3. Fundação CalousteGulbenkian. 4ª. ed. Lisboa, 2002. 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária / Fundação Oswaldo Cruz. Farmacopéia Brasileira. 5ª. Ed. (Dezembro de 2010). 

Brasília, 2010. 

Bibliografia Complementar 

 

AULTON, Michael E.Delineamento de Formas Farmacêuticas.2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

The United States Pharmacopeia , USP 31 / The National Formulary , NF 26 (Official from 2008 ) (Biblioteca 

UniEvangélica);European Pharmacopeia 6ª Edição de 2010. 
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CRESPO, Manuelo S. Compêndio de Fórmulas Magistrais. Vol. 1. São Paulo: Crespo, 2002. 

THOMPSON, J. E; LAWRENCE ,W. A prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. 3. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2013. 

BERMAR, K. C. Farmacotécnica - Técnicas de Manipulação de Medicamentos. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. 

 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Trabalho de Conclusão de Curso II 67 20 0 20 1 NC OBR 

Ementa 

 

Desenvolvimento e finalização do trabalho iniciado na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I. Orientação quanto 

às normativas para redação do trabalho científico e/ou tecnológico, conforme normativas do Curso. Defesa pública dos 

trabalhos desenvolvidos. 

Bibliografia Básica 

 

BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica. 16. ed. 
Petrópolis, RJ, Brasil: Vozes, 104 p. 1999. 
 
SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 6. ed. (revisada). Rio de 
Janeiro: DP&A, 2004. 
 
ESTRELA, Carlos. Metodologia científica: ensino e pesquisa em odontologia. São Paulo: Artes Médicas, 2001. 
  

Bibliografia Complementar 

 

MEDEIROS, J.B., ANDRADE,M.M. Manual de Elaboração de Referências Bibliográficas. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
VIEIRA, Sônia; HOSSNE, William Saad. Metodologia Científica para a área da saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2015.2001 
 
LAKATOS Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. (rev. e ampl.). São 
Paulo: Atlas, 2010. 
 
MINAYO, M, C. de S.  O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 
2012.2004 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10520: Informação e documentação – Citações em documentos – 
Apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 
 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023: Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de 
Janeiro, 2002. 
 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6028: Informação e documentação – Resumo – Apresentação. Rio de 
Janeiro, 2003. 
 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14724: Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – 
Apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 
 

 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 
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Saúde e Sociedade II: Sociologia 68 20 0 20 1 NC OBR 

Ementa 

 

Homem e sociedade. Processo de saúde/doença: necessidades individuais e coletivas de saúde da população. Questões 

sociais, econômicas e políticas nacionais e internacionais. 

Bibliografia Básica  

 

CANESQUI, Ana Maria (Org.) Ciências Sociais e Saúde. São Paulo: Ed. Hucitec – Abrasco, 1997 

Ciências Sociais e Saúde para o ensino médico. São Paulo: Hucitec – Fapesp, 2000. 

QUINTANEIRO, Tânia (et al.,). Um Toque de Clássicos. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. 

Bibliografia Complementar 

Costa, Maria C. Castilho. Sociologia, introdução à ciência da sociedade.  São Paulo: Ed. Moderna, 1993. 

FORACCHI, Marialice Mencarini; MARTINS, José de Sousa. Sociologia e Sociedade. (Leituras de Introdução à 

Sociologia. Ed. LTC . Livros técnicos e científicos, Rio de Janeiro 2002 

FREITAS, Lena Castelo Branco F. Saúde e doença em Goiás: a medicina possível. Goiânia: Ed. UFG, 1999. 

GIDDENS, Antthony. Sociologia. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

HELMAN, Cecil G.Cultura, Saúde e Doença. 4ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

MARTINS, Carlos Benedito – O que é Sociologia. São Paulo, Ed. Brasiliense, 2004 – (Coleção primeiros passos; 57) 

Disciplina n
o
. CHT CHP CHT CR Núcleo Natureza 

Empreendedorismo e Marketing em Saúde 69 40 0 40 2 NC OBR 

Ementa 

 

Conceito e importância de empreendedorismo. Empreendedor. Processo empreendedor. Oportunidades de 

empreendedorismo na área de saúde. Plano de negócios. Introdução ao Marketing em saúde; Os principais conceitos de 

Marketing. Sistema de Informação Mercadológica. Plano de Marketing. 

Bibliografia Básica 

 

HISRICH, D. P.; PETERS, M. .P.; SHEPERED, D.  Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

BARON, R. A.;SHANE, S. A. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: Thomson Learning, 2007 

BIZZOTTO, C. E. Plano de negócios para empreendimentos inovadores. São Paulo: Atlas, 2008. 

BIRLEY, S.; MUZYKA, D. F. Dominando os desafios do empreendedor. São Paulo: MAKRON Books, 2001. 

Bibliografia Complementar 

 

DEGEN, R. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. 8a ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.  

DOLABELA, F. O segredo de Luísa. São Paulo: Cultura, 2008. 

FILLION, L. J.; DOLABELA, F. Boa idéia! E agora – Plano de negócios: O caminho seguro para gerenciar uma empresa, 
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Cultura editora associados, São Paulo : 2000. 

HASHIMOTO, M. Espírito Empreendedor nas Organizações. São Paulo: Saraiva, 2006. 

TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITT, K. Gestão da inovação. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

 

 

5.2 Flexibilização curricular 

 

Para integralização curricular, o aluno deve cursar todas as disciplinas obrigatórias, além de realizar a 

carga horária de estágio, conforme previsto nas Diretrizes Curriculares, em um período mínimo de 5 anos ou no 

período máximo de 10 anos previsto no Projeto Pedagógico do curso. Dentro deste princípio, os alunos têm 

oportunidade de abreviar ou prolongar a integralização curricular, podendo cursar disciplinas optativas em outros 

cursos e realizar cursos especiais para eliminar alguma pendência. 

A integralização curricular prevê, ainda, o cumprimento de 90 horas em atividades complementares, que 

constituem importante eixo de flexibilização. Entre as muitas atividades possíveis, realizam-se, em diferentes 

momentos, atividades de extensão, envolvendo alunos e professores, em projetos voltados para o bem-estar da 

comunidade. As disciplinas optativas viabilizam a abordagem de temas emergentes, ao longo dos percursos 

formativos. Outra prática de flexibilização consiste no aproveitamento de estudos realizados fora da estrutura 

curricular do curso, mediante critérios de avaliação. Eventos científicos são realizados com abordagens 

inovadoras e atuais. 

 
5.3 Interdisciplinaridade 

 

A matriz curricular do curso de Farmácia, logo os planos de ensino e o planejamento didático foram 

construídos na perspectiva do processo formativo, de um trabalho integrado. Os professores do curso de 

Farmácia acreditam que a matriz curricular deva ser flexível, interdisciplinar, integrativa e elaborada conforme as 

necessidades sociais da região. O NDE e demais professores presentes acreditam que o curso de Farmácia vem 

realizando mudanças na matriz curricular, para adequá-la à interdisciplinaridade. Houve mudanças, pois 

conteúdos que faziam parte do grupo de disciplinas básicas, como fisiologia, embriologia, bioquímica, anatomia, 

passaram a ser ministrados de forma integrada, recebendo nomenclaturas que são encontradas apenas na 

Instituição, como Ciências Biológicas VII: Agressão e Defesa I, Ciências Biológicas III: Concepção e Formação do 

Ser Humano, Ciências Biológicas V: Dinâmica Vital, etc. O modelo caminha para a formação integrada do 

conhecimento. Este aspecto é visto por muitos professores de forma positiva. No crescente da formação do 

estudante de Farmácia, quando se caminha para as especialidades da formação profissional encontra-se uma 

estrutura baseada em módulos. Módulo de Análises Clínicas (6º período); Módulo de Alimentos (7º período) e 

Módulo Indústria Farmacêutica (8º período). Esses módulos são compostos por estágios e disciplinas que 

conversam entre si, na perspectiva da formação do estudante em cada uma das áreas de atuação do 

Farmacêutico. Há uma real integração entre os campos conceituais das disciplinas. A articulação entre teoria e 

prática, a participação em atividades extensionistas, o desenvolvimento de projetos de pesquisa nas modalidades 

de PIBIC, PIVIC (Iniciação Científica Voluntária) são experiências importantes no processo de construção do 
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conhecimento empregados no curso de Farmácia. A matriz foi reestruturada na perspectiva do formato 

integrativo. As disciplinas foram construídas na superação da visão fragmentada. A integração entre as 

disciplinas da matriz curricular do curso de Farmácia encontram-se explicitadas através do quadro abaixo: 

 
 

 
 

PERÍODO 

 
 

DISCIPLINA 

 
 

EMENTA 

OBSERVAÇÕES 
Integração entre as disciplinas, 
na perspectiva de uma matriz 

curricular integrativa e 
construção evolutiva de 

complexidade crescente de 
conhecimento. 

 
 
 

 
1º 

 
 

Atuação 
Farmacêutica: 

Aspectos Teóricos e 
Práticos 

Introdução à profissão farmacêutica. 
História da Farmácia no Brasil e no 
mundo. As diretrizes curriculares 
nacionais dos cursos de Graduação 
em Farmácia e o perfil profissional 
do farmacêutico. Campos de 
atuação do farmacêutico. Novas 
perspectivas profissionais. 

Entidades de classes. Conceitos 
farmacêuticos iniciais. 

 
 

Disciplina que permite situar o 
estudante diante de um 
panorama geral sobre a 
profissão farmacêutica 

 
 
 
 
 

1º 

 
 
 

 
Ciências Biológicas I: 

Fisiologia e 
Disfunções Celulares 

Estudo da organização molecular, 
ultraestrutura e fisiológica da célula 
eucarionte como unidade  funcional 
e estrutural dos diversos tecidos, 
integrando conhecimentos de 
bioquímica, biologia molecular e 
genética na compreensão dos 
mecanismos celulares na 
homeostasia, alterações 
metabólicas e patologias, com foco 

principal naquelas transmitidas por 
disfunções genéticas. 

 
 

Essa disciplina permite integrar 
conteúdos de Genética, Biologia 

celular, Biologia Molecular. 
Fornece subsídios para 

compreensão de Fisiologia e 
Patologia geral 

 
 

1º 

 

 
Ciências Biológicas 

II: Movimento 

Princípios gerais de anatomia 
humana e integração sistêmica. 
Sistema Esquelético. Articulações, 
Sistema nervoso periférico (nervos 
espinhais e cranianos, plexos). 
Principais grupos musculares, 
Fisiologia da contração. 

 
 

Integra conteúdos de Anatomia 
do sistema esquelético com 

Fisiologia, Histologia. 

 

1º 
Investigação e 

Vigilância em Saúde 
I: Informática 

Programas essenciais à construção. 
Informática   e   inserção   no mundo 
globalizado em seus aspectos 

Permite a inclusão da tecnologia 
na construção de trabalhos 
expositivos, textuais e de 
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 Aplicada à Saúde multidimensionais: aprendizagem, 
atualização, comunicação, profissão 
e empreendedorismo, novas 
tecnologias, construção de textos, 
diagramas gráficos, imagens e 
divulgação do conhecimento. 

conclusão, os quais são 
requeridos em todas as 
disciplinas do curso. 

 

 

 

1º 

 

 

 

Língua Portuguesa 

Comunicação e linguagem nas 
práticas socioculturais. Leitura, 
interpretação e produção de textos 
de diferentes gêneros. 
Desenvolvimento das habilidades de 
comunicação escrita em língua 
portuguesa padrão: condições de 
textualidade, argumentação, 
seleção e adequação vocabular. 

 

 

 

Nivelamento 

 

 

 

 

 

 
1º 

 

 

 

 

 
 

Química Geral e 
Inorgânica 

Estudo do átomo. Ligações 
químicas e orbitais moleculares. 
Estudo das misturas. Preparo das 
soluções. Tipos de reações 
químicas. Balanceamento das 
reações de óxido-redução. 
Compostos Complexos. Tipos de 
ligantes possíveis. Elementos 
centrais. Compostos de 
coordenação e sua estabilidade. 
Números de coordenação. Teoria de 
ligação química. Propriedades de 
oxidação-redução de metais de 
transição. Bioinorgânica: aspectos 
gerais. 

 

 

 

 

 
Disciplina essencial para 

compreensão de Físico-química 
Farmacêutica, Química 

Farmacêutica medicinal I e II, 

 

 

 

1º 

 

 

 

Química Orgânica 

Estudo dos compostos de carbonos 
com suas nomenclaturas e funções 
principais. Reatividades e 
nomenclaturas de compostos 
orgânicos. Análises conformacionais 
e a esteroisomeria de compostos 
orgânicos, e desenvolvimento de 
habilidades para atuação em 
laboratório de Química Orgânica. 

 

 
Essencial para compreensão de 
conteúdos de química do curso 

de Farmácia. Entre elas: Química 
Farmacêutica Medicinal. 

 

 

 

 
2º 

 

 

Ciências Biológicas 
III: Concepção e 
Formação do Ser 

Humano 

Anatomia e fisiologia do aparelho 
reprodutor masculino e feminino, 
hormônios relacionados à 
reprodução, tecidos básicos do 
corpo humano, epitelial, conjuntivo, 
cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, 
muscular e nervoso, Formação do 
embrião período embrionários e 
fetal, placenta e anexos 
embrionários. 

 
 

Integra conteúdos de Anatomia 
do Sistema Reprodutor 

masculino e Feminino com 
conteúdos Embriologia, 
Histologia e Fisiologia. 

 

 

2º 

 

 
Ciências Biológicas 

IV: Metabolismo 

Anatomia, histologia e fisiologia do 
sistema digestório e endócrino, 
principais biomoléculas que 
constituem o corpo humano, 
metabolismo de carboidratos, ciclo 
de Krebs, cadeia transportadora de 
elétrons,      fosforilação     oxidativa, 

Integra conteúdos de Anatomia 
do sistema digestório com 

Bioquímica, Fisiologia Histologia. 
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  metabolismo de lipídios e 
aminoácidos, integração metabólica. 

 

 

 

2º 

 

 
Ciências Biológicas 
V: Dinâmica Vital 

Anatomia, histologia e fisiologia dos 
sistemas respiratório, 
cardiovascular, urinário e sistema 
nervoso central, equilíbrio ácido 
básico, pH dos líquidos corporais, 
regulação hídrica. 

Integra conteúdos de Anatomia 
dos sistemas locomotor, 

respiratório, cardiovascular, 
urinário com Fisiologia, Ciências 

Biológicas II: Movimento e 
histologia. 

 

 

 

2º 

 

 

 

Física 

Fluidos: hidrostática, hidrodinâmica, 
viscosidade, tensão superficial, 
capilaridade. Ondas: noções 
básicas. Óticas: geométrica, 
instrumentos óticos. Eletricidade: 
potencial elétrico, corrente elétrica, 
medidores, potenciômetros. Calor: 
fontes de calor, influência na 
dilatação dos corpos. Radiações. 

 

 
Fornece subsídios para 

compressão de Operações 
unitárias, Tecnologia 

Farmacêutica. 

 

 

 
2º 

 

 
Investigação e 

Vigilância em Saúde 
II: Bioética 

Aspectos históricos e conceituais da 
Bioética. Bioética global e 
sobrevivência humana. Bioética e 
avanços tecnológicos. Bioética e 
profissionais da saúde. 
Regulamentação da pesquisa 
envolvendo seres humanos. 
Comitês de pesquisa em saúde. 

 
Disciplina essencial para 

construção de uma postura ética 
no desenvolvimento de pesquisa 

envolvendo seres humanos e 
animais. 

 

 
2º 

 
Investigação e 

Vigilância em Saúde 
III: Bioestatística 

Estudo dos elementos básicos da 
estatística descritiva a partir da 
representação tabular e gráfica de 
dados quantitativos e qualitativos 
com aplicação em métodos 
paramétricos e não paramétricos. 

Fornece elementos para 
elaboração de projetos, 

desenvolvimento e interpretação 
de resultados de pesquisa 

científica. 

 

 

 
2º 

 

 

Metodologia do 
Trabalho Científico 

Técnicas de estudo. Tipos de 
conhecimento e a produção do 
conhecimento na formação em nível 
superior. Normas para a produção e 
apresentação de trabalhos 
acadêmicos: técnicos e científicos 
(ABNT). Fontes de pesquisa. 
Métodos e tipos de pesquisa. 

 
Fornece elementos essenciais 
para elaboração de projetos, 

desenvolvimento e interpretação 
de resultados de pesquisa 

científica. 

 

 
2º 

 
 

Saúde e Sociedade 
I:Sistema de Saúde 

Homem e sociedade. Processo de 
saúde/doença: necessidades 
individuais e coletivas de saúde da 
população. Questões sociais, 
econômicas e políticas nacionais e 
internacionais. 

 

Proporciona ao estudante a 
oportunidade de se familiarizar 

com as questões relacionadas à 
Saúde Pública. 

 

 

3º 

 

 
Cálculo Aplicado à 

Farmácia 

Conceitos Básicos do Cálculo 
Elementar. Sistema Internacional de 
Unidades. Grandezas 
Proporcionais. Funções e variação. 
Taxa de variação e derivada. 
Limites e Continuidade. Derivadas e 
Suas Aplicações. Integral Definida. 

 
Fornece subsídios para 

compreensão de cálculo e 
subsídios de qualidade de 

medicamentos. 

 

3º 
Ciências Biológicas 

VI: 
Agressão e Defesa I. 

Introdução à  Imunologia; 
reconhecimento  de  antígenos; 
maturação,  ativação  e regulação de 

Propicia a interpretação de 
conhecimentos entre Ciências 

Biológicas VII, Ciências 
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 (Imunologia) linfócitos; mecanismos efetores das 
respostas imunes e o sistema imune 
na saúde e na doença. 

Biológicas VIII e Ciências 
Biológicas IX. 

 

 

 

 

 

 

 
 

3º 

 

 

 

 

 

 

Ciências Biológicas 
VII: 

Agressão e Defesa II. 
(Microbiologia) 

Descrição das características de 

vírus, bactérias e fungos que 

acometem a espécie humana. 

Correlação entre evidências 

clínicas, epidemiológicas e 

diagnóstico laboratorial. Papel do 

futuro profissional em equipes de 

saúde no controle de doenças 

infeciosas e parasitárias. 

 

 

 

 

 

 

Integração de conteúdos com as 
disciplinas, Ciências Biológicas 
VI, Ciências Biológicas VIII e 

Ciências Biológicas IX. 

 

 

 

 
3º 

 

 

 

Cidadania, Ética e 
Espiritualidade. 

Espiritualidade e visão de mundo. 
As dimensões da existência 
humana. Religião, responsabilidade 
social, ambiente, ética e formação 
moral. Espiritualidade e o mundo do 
trabalho. Direitos Humanos e 
religião. Valores e dignidade 
humana fundamentados na fé cristã. 
Globalização e fundamentalismos 
religiosos. Religião e justiça social. 

 

 

 

 
Missão da Instituição. 

 

 

 

 

 

 
3º 

 

 

 

 

 
Deontologia e 

Legislação 
Farmacêutica 

Noções de direito constitucional. 
Conselhos profissionais, órgãos 
representativos da profissão, e 
órgãos governamentais de saúde. O 
âmbito profissional farmacêutico. 
Ética e moral. Código de ética da 
profissão farmacêutica. Legislação 
sanitária vigente. Aspectos legais da 
instalação e funcionamento de 
estabelecimentos farmacêuticos. 
Legislação sobre o licenciamento e 
dispensação de medicamentos: 
Medicamentos sujeitos a controle 
especial; legislação hospitalar; 
homeopatia e genéricos. 

 

 

 

 

 

Disciplina básica orienta o 
estudante a desenvolver uma 

postura ética inerente ao 
exercício profissional. 

 

 

 

3º 

 
Investigação e 

Vigilância em Saúde 
IV: Vigilância 

Sanitária, 
Biossegurança e 

Controle de Infecção 

Biossegurança e controle de 
infecção; Vigilância Sanitária no 
âmbito do pacto pela saúde (SUS) 
nas dimensões da vida e da gestão: 
ações da vigilância sanitária e 
ambiental nas diferentes profissões 
da saúde; Normatizações e 
Normalizações de Serviços de 
Saúde;        Estrutura        física      e 

 

 
Permite a articulação entre 

Vigilância Sanitária, Controle de 
Infecção em diferentes situações 
durante o exercício profissional. 
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  organizacional dos 
estabelecimentos de saúde; 
Fundamentos teóricos/técnicos da 
inspeção. 

 

 

 
3º 

 
 

Química Analítica 
Qualitativa 

Introdução aos métodos analíticos. 
Amostragem e preparação de 
amostras inorgânicas para a análise 
em laboratório. Identificação e 
caracterização das espécies 
catiônicas e aniônicas mais comuns. 

 
 

Integrada com Química Analítica 
Quantitativa. 

 

 
4º 

 

Ciências Biológicas 
VIII: Agressão e 

defesa III 
(Parasitologia) 

Morfologia, ciclo evolutivo, 
mecanismos de transmissão de 
protozoários e helmintos parasitos 
do homem: aspectos clínicos 
epidemiológicos, controle, 
diagnóstico clínico e laboratorial. 

Propicia a articulação de 
conteúdos com 

Ciências Biológicas VI, Ciências 
Biológicas VII e Ciências 

Biológicas IX. 

 

 

4º 

 
 

Ciências Biológicas 
IX: Agressão e 

Defesa IV (Patologia) 

Patologia celular; Processos 
degenerativos e infiltrativos; 
Inflamação aguda e crônica; 
Reparação dos tecidos; Distúrbios 
hemodinâmicos; Doenças 
genéticas; Patologia nutricional e 
ambiental; Neoplasias. 

 

Disciplina que permite a 
articulação de conhecimento 
entre Ciências Biológicas VI, 

Ciências Biológicas VII e 
Ciências Biológicas VIII. 

 

 

 

 

4º 

 

 

 

Estágio I: Saúde 
Pública/Assistência 

Farmacêutica 

Conhecimento do SUS e suas 
diretrizes básicas. Política Nacional 
de Medicamentos e suas 
prioridades. O farmacêutico no 
Programa de Saúde Familiar. 
Assistência Farmacêutica e suas 
atribuições. Orientação sobre os 
medicamentos dos Programas 
Estratégicos de Saúde do SUS. 
Gestão do Medicamento pelo 
Farmacêutico. 

 

 
Permite a articulação entre a 
Farmácia Clínica, Estágio em 

Farmácia Comunitária e propicia 
ao estudante a oportunidade de 
interagir com o paciente na área 

de Saúde Pública. 

 

 

4º 

 

 

Farmacobotânica 

Morfologia externa e interna e 
aplicações farmacêuticas de raiz, 
caule, folha, fruto e semente. 
Noções de sistemática e 
fitogeografia. Caracterização e 
exemplos dos principais táxons de 
interesse farmacêutico. 

 
Articulada com Farmacognosia. 

Ambas comtemplam 
conhecimentos na área de 

fitoterapia. 

 

 

 

 

 

 
4º 

 

 

 

 

 

 
Farmacologia I 

Noções de Farmacologia. Como 
agem as substâncias: Princípios 
gerais e aspectos moleculares. 
Mecanismos celulares. Métodos e 
medidas em farmacologia. 
Farmacocinética: Absorção, 
distribuição das substâncias, 
metabolização e excreção. 
Fármacos que atuam no SNA. 
Anticolinérgicos. Adrenérgicos. 
Fármacos que afetam a função 
gastrointestinal. Hipnoanalgésicos e 
relaxante muscular. 
Antiinflamatórios esteroidais e não 
esteroidais e antitérmicos. Fármacos 

 
 

Estágio em Indústria 
Farmacêutica. Ciências 

Biológicas V: Dinâmica Vital, 
Ciências Biológicas VI: Agressão 
e defesa I, Ciências Biológicas 

VII: Agressão e defesa II, 
Ciências Biológicas VIII: 
Agressão e defesa III, 

farmacologia II, Química 
Farmacêutica Medicinal e 

Farmácia Clínica. 
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  que atuam no sistema 
cardiovascular: Anti-hipertensivos, 
antiarrítmicos, antitrombóticos, 
antilipêmicos. Diuréticos 

 

 

 

 

4º 

 

 

 
Físico-Química 
Farmacêutica 

Termodinâmica aplicada  às 
Ciências Farmacêuticas. Equilíbrios 
químicos. Cinética química. 
Propriedades dos gases e dos 
líquidos. Fenômenos de superfície, 
solubilidade e partição. 
Macromoléculas e colóides. 
Soluções. Propriedades físico- 
químicas de fármacos. 

 

 

 
Componente do módulo de 

alimentos. 

 

 

 
4º 

 

 

Química Analítica 
Quantitativa 

Equilíbrio químico. Volumetria de 
precipitação. Volumetria ácido-base. 
Volumetria de óxido-redução. 
Volumetria de Complexação. 
Gravimetria. Introdução a métodos 
instrumentais de análise química: 
Fundamentos da 
Espectrofotometria. 

 
Articulada com Química Analítica 

Qualitativa. As disciplinas de 
química são essenciais para 

compreensão do conhecimento 
em medicamentos. 

 

 

 

 

5º 

 

 

 

 
Ciências Biológicas x: 

Primeiros Socorros 

Noções de primeiros socorros em 
situações de urgência e emergência 
em ambientes extra hospitalares, 
demonstrando habilidade no 
momento do atendimento podendo 
este estar associado à 
Ressuscitação Cardiorespiratória. 
Hemorragia. Queimaduras. 
Transporte de vítimas de trauma 
musculoesquelético. 
Envenenamento. Desmaio. 

 

 

 

Ensina o estudante a enfrentar 
as situações de emergência no 

âmbito profissional. 

 

 

 

 
 

5º 

 

 

 

 

Dermocosméticos e 
Estética 

Introdução à Cosmetologia. 
Histórico. Noções anátomo- 
fisiológicas de interesse 
dermocosmético. Boas Práticas de 
Fabricação na Indústria de 
Cosméticos. Legislação, mercado e 
características gerais do setor 
cosmético. Desodorantes e anti- 
transpirantes. Perfumes. Xampus e 
condicionadores. Emulsões e géis. 
Sabonetes e sais de banho. Filtros 
solares. 

 

 

 

 
Disciplina que articula conteúdos 

com estética e Indústria de 
cosméticos. 

 

 

 

 
 

5º 

 

 

 

 

Estágio II - Farmácia 
comunitária 

Complementação do conhecimento 
sobre Legislação específica e 
Administração Farmacêutica. 
Gerenciamento em Farmácia. 
Responsabilidade ética e 
profissional. Dispensação de 
medicamentos e Atenção 
farmacêutica. Medicamentos 
sujeitos à controle especial. 
Assistência Farmacêutica e 
Educação em Saúde. Atenção 
farmacêutica e serviços 

 

 

 

 
Estágio que caracteriza uma 

área de atuação farmacêutica: 
Dispensação de medicamentos. 
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  farmacêuticos.  

 

 

 

 

5º 

 

 

 

 

Farmacognosia 

Aplicação e abordagens dos 
aspectos botânicos, químicos, 
farmacológicos e toxicológicos de 
plantas possuidoras de metabólitos 
secundários. Obtenção da droga 
vegetal, métodos de análise em 
farmacognosia, metabolismo 
secundário vegetal, prospecção 
fitoquímica, polissacarídeos: gomas 
e mucilagens, heterosídeos, óleos 
essenciais e plantas tóxicas. 

 

 

 
Articulada com Farmacobotânica. 

Ambas comtemplam 
conhecimentos na área de 

fitoterapia. 

 

 

 
5º 

 

 

Gestão de Sistemas 
e Serviços de Saúde 

O Sistema de Saúde Público no 
Brasil; O Sistema de Saúde 
Complementar e Suplementar no 
Brasil; Modelos Internacionais de 
gestão de saúde. Gestão da 
assistência Farmacêutica. 

Integra conteúdo em Saúde 
Pública com o Estágio I: Saúde 

Pública / Assistência 
Farmacêutica, Saúde e 

Sociedade I: Sistema de Saúde, 
IVS IV: Vigilância Sanitária, 

Biossegurança e Controle de 
Infecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5º 

 

 

 

 

 

 

 
Investigação e 

Vigilância em Saúde 
V: Epidemiologia 

Saúde baseada em evidências. 
Base de dados - Biblioteca Virtual 
de Saúde Pública, Portal de 
Evidências, Cochrane do Brasil. 
LILACS, Medline. Sistema de 
Vigilância em Saúde vigente no 
país- DATA SUS, SISVAN,  SNABS. 
Marcos teóricos da Epidemiologia. 
Relações da Epidemiologia com a 
Saúde Pública. Eventos de 
relevância epidemiológica. Risco em 
saúde - distribuição, frequência e 
fatores determinantes de problemas 
e agravos de saúde –Sistema de 
Vigilância Epidemiológica no país. 
Epidemiologia analítica e descritiva. 
Contextualização sobre o perfil 
epidemiológico,      demográfico     e 
sanitário do município e região. 

 

 

 

 

 

 

 
Disciplina essencial para 

compreensão dos mecanismos 
de transição de doenças. 

 

 

 

 

 

 

 
5º 

 

 

 

 

 

 
Química 

Farmacêutica 
Medicinal 

Estudo da descoberta de fármacos 
métodos de desenvolvimento, 
propriedades físico-químicas, 
metabolismo, estruturas químicas, 
síntese, usos terapêuticos, 
toxicidade, efeitos adversos, 
identificação e interpretação do 
modo de ação e aspectos 
moleculares da ação farmacológica 
dos compostos biologicamente 
ativos. Estudo da relação estrutura 
química e atividade biológica de 
fármacos:  analgésicos, 
antiinflamatórios; agentes anti- 
histamínicos; fármacos que atuam 
no sistema nervoso periférico; 
fármacos antimicrobianos; agentes 

 

 

 

 

 
Disciplina em que ocorre 
articulação com Química 

Orgânica e Farmacologia todos 
voltados para compreensão na 

área de medicamentos. 
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  cardiovasculares; diuréticos; 
agentes antineoplásicos. 

 

 

 

 
6º 

 

 
Estágio III: 

Manipulação 
Farmacêutica 

Legislações pertinentes à atividade 
magistral; Análise crítica da 
prescrição magistral; Manipulação 
de medicamentos magistrais; bases 
galênicas; produtos cosméticos; 
Orientação farmacêutica sobre 
medicamentos e produtos 
magistrais; 

 
 

Disciplina que compõe 
conteúdos voltados para a área 
magistral tanto medicamentos, 

como cosméticos. 

 

 

6º 

 

 

Farmácia Clínica 

Aplicação dos vários conhecimentos 
das ciências farmacêuticas no 
manejo apropriado e seguro dos 
medicamentos com o objetivo de 
prestar uma assistência 
farmacêutica integral e 
individualizada ao paciente. 

Através dessa disciplina 
estabelece-se associação de 

conhecimentos entre 
Farmacologia I, Farmacologia II, 
Estágio I: Saúde Publica, Estagio 
II: Farmácia Comunitária, Saúde 
e Sociedade I: sistema de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

6º 

 

 

 

 

 

 

 

Farmacologia II 

Fármacos que atuam na alergia. 
Fármacos que atuam no trato 
respiratório e Asma brônquica. 
Fármacos que atuam no SNC. 
Antidepressivos.  Ansiolíticos. 
Antiparksoniano. Antiepilépticos. 
Fármacos Antimicrobianos: 
Antiparasitários,  antibióticos, 
antivirais e antifúngicos. Fármacos 
que atuam no Sistema endócrino: 
Contraconceptivo,   reposição 
hormonal, tratamento do hipo e 
hipertiroidismo, tratamento da 
diabetes. Fármacos que atuam na 
pele Fármacos que atuam no 
sangue e nos órgãos 

hematopoiéticos. Vitaminas e Sais 
Minerais. 

 

 

Conteúdo que permite a 
articulação com Estágio em 

Indústria Farmacêutica, 
Biológicas V: Dinâmica Vital, 

Ciências Biológicas VI: Agressão 
e defesa I, Ciências Biológicas 

VII: Agressão e defesa II, 
Ciências Biológicas VIII: 
Agressão e defesa III, 

farmacologia I, Química 
Farmacêutica Medicinal e 

Farmácia Clínica. 

 

 

6º 

 

 

Homeopatia 

Teoria da Homeopatia, evolução 
histórica, Força vital, doença e cura, 
experimentação, patogenesia, 
manipulação de fórmulas nas 
escalas decimais e centesimais, 
controle de qualidade de insumos 
homeopáticos. 

 

 
Componente do módulo de 

medicamentos. 

 

 

 

 

6º 

 

 
Optativa 

Saúde, Meio 
Ambiente e Insetos 

Vetores 
Transmissores de 

Doenças 

Meio ambiente como um 
ecossistema. A tecnologia, o 
desenvolvimento e seus reflexos 
sobre o meio ambiente. Doenças 
emergentes, reemergentes. 
Saneamento básico e sua relação 
com doenças transmitidas através 
do solo. Resíduos e meio ambiente. 
Alterações ambientais e expansão 
de insetos vetores 

Em atendimento à Lei nº 9.795 
de 27 de abril de 1999 e Decreto 
nº 4281 de 25 de junho de 2002, 
o curso de Farmácia trabalha 
conteúdos de Educação 
Ambiental, na disciplina optativa: 
Saúde, Meio Ambiente e Insetos 
Vetores Transmissores de 
Doenças Tem seus 
determinantes na área da saúde 
e meio ambiente. 

 

6º 
Tecnologia 

Farmacêutica I 

Introdução à Farmacotécnica; 
Conceitos gerais e Classificação 
dos  medicamentos; Pré-formulação; 

Componente do módulo de 
medicamentos, Farmácia 

magistral. 
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  Operações farmacêuticas; Boas 
Práticas de Manipulação (BPM) de 
Medicamentos; Materiais de 
embalagem e acondicionamento; 
Análise crítica da prescrição de 
medicamentos; Vias de 
administração sob o ponto de vista 
farmacotécnico;  Implicações 
farmacotécnicas no perfil 
farmacocinético dos medicamentos; 
Soluções; Suspensões; Pomadas 
farmacêuticas; Emulsões; Cápsulas 
duras; Cápsulas moles; Excipientes 
para cápsulas; Supositórios; Óvulos; 
Incompatibilidades físico-químicas 
na manipulação de fórmulas; 
Nanotecnologia. 

 

 

 

 

 
6º 

 

 

 

Trabalho de 
Conclusão de Curso I 

Os princípios éticos para a pesquisa 
científica. Estudo dos diversos 
métodos e técnicas de pesquisa. Os 
procedimentos metodológicos para 
a área de saúde. Elaboração de um 
projeto de pesquisa na área de 
Farmácia. Exigências técnicas e 
documentais para apreciação do 
projeto de pesquisa pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa. 

 

 

 
Integra conhecimentos com 

metodologia científica TCC I e 
TCC II. 

 

 

 

 

 
7º 

 

 

 

 

 
Bioquímica Clínica 

Análises bioquímicas em sangue, 
urina e outros meios biológicos. 
Compostos nitrogenados e 
proteínas. Lipídeos e Glicídios. 
Provas especiais de exploração das 
funções hepática e renal. Eletrólitos. 
Regulação do equilíbrio 
hidroeletrolítico. Enzimas. Exame 
físico e químico do sedimento 
urinário. Pesquisa e determinações 
bioquímicas e hormonais mais 
usuais procedidos em meios 
biológicos. 

 

 

 

 

 
Integra as demais disciplinas da 

área de Análises Clínicas. 

 

 

 

 
 

7º 

 

 

 

 

 
Citopatologia Clínica 

Aparelho reprodutor feminino. 
Técnicas de coleta, coloração e 
fixação de esfregaço cervico- 
vaginal. Elementos celulares e não 
celulares presentes no esfregaço 
cervical normal. Citologia hormonal. 
Microbiota vaginal normal e 
patológica de colo do útero e  
vagina. Alterações inflamatórias de 
colo de útero e vagina. Lesões pré- 
malignas de colo do útero. Lesões 
malignas de colo do útero. 

 

 

 

 

Compõe o módulo de Análises 
Clínicas. 

 
7º 

 

Estágio IV: Farmácia 
Hospitalar 

Histórico, conceitos e objetivos da 
farmácia hospitalar. Estrutura 
organizacional         da        farmácia 
hospitalar.         Administração        e 

 

Compõe o módulo de 
medicamentos: Farmácia Clínica. 
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  economia da farmácia hospitalar. 
Aquisição de produtos 
farmacêuticos. Farmacotécnica na 
farmácia hospitalar. Nutrição enteral 
e parenteral. 

 

 
 

7º 

 
 

Líquidos Corporais 

Fisiopatologia e análise laboratorial 
de líquidos biológicos: urina, sêmen, 
líquido cefalorraquidiano, líquido 
sinovial e líquidos serosos e 
cavitários. 

 

Disciplina integrante do módulo 
de formação profissional: 

Análises Clínicas. 

 

 

 

 

 
7º 

 

 

 

 

 
Parasitologia Clínica 

Realização, interpretação e emissão 
de laudos relacionados ao 
diagnóstico laboratorial de 
parasitoses que acometem o 
homem. Realização de 
procedimentos para coleta de 
material e pesquisa de parasitos nas 
fezes, sangue, lesões de tecidos. 
Estudo da etiologia e da interação 
parasito/hospedeiro. Correlação 
entre evidências clínicas, 
epidemiológicas e diagnóstico 
laboratorial. Casos Clínicos. 

 

 

 

 

Disciplina integrante do módulo 
de formação profissional: 

Análises Clínicas. 

 

 

 

 

 

 
 

7º 

 

 

 

 

 

 
Tecnologia 

Farmacêutica II 

Produção industrial de 
medicamentos. As boas práticas de 
fabricação e controle. Estudos de 
Pré-Formulação e Formulação. 
Desenvolvimento de produtos 
farmacêuticos. Conservação e 
estabilização dos produtos 
farmacêuticos. Registro de 
Medicamentos. Sólidos Perorais: 
Pós, granulados, cápsulas e 
comprimidos. Formas farmacêuticas 
de liberação controlada. 
Esterilização dos produtos 
farmacêuticos, áreas estéreis de 
produção. Tecnologia dos injetáveis 
e formas farmacêuticas oftálmicas. 

 

 

 

 

 
 

Disciplina que compõe o módulo 
de medicamentos/Indústria 

Farmacêutica. 

 

 

 
8º 

 

 
Controle de 

Qualidade em 
Análises Clínicas 

Erros experimentais: meios de 
detecção; medidas corretivas 
concretas. Precisão e exatidão 
metodológica e aprimoramento. 
Controle de qualidade interno e 
ensaios 
de proficiência especificação da 
qualidade. 

Integra o módulo de Análises 
Clinicas. Integra conhecimentos 

em Bioquímica Clinica, 
Citopatologia Clinica, 

Parasitologia Clinica, Imunologia 
Clinica, Líquidos corporais, 

Microbiologia Clinica. 

 

 

 

8º 

 

 

 
Estágio v – Análises 

Clínicas 

Laboratório clínico. Recepção ao 
paciente, coleta de material 
biológico, triagem das amostras, 
treinamento em Bioquímica Clínica, 
Parasitologia Clínica, Microbiologia 
Clínica, Hematologia Clínica, 
Imunologia Clínica, Uroanálise e 
Citopatologia. Emissão dos laudos, 
Controle de Qualidade, 

 

 

 
Módulo de formação profissional 

na área de Análises Clínicas 
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  Administração do Laboratório 
Clínico. 

 

 

 

 
8º 

 

 

 
Hematologia Clínica 

Elementos figurados do tecido 
sanguíneo. Órgãos 
hematopoiéticos. Hemograma. VHS. 
Hemoglobinopatias: fisiopatologia e 
análise hematológica. Hemostasia e 
coagulação. Imuno-hematologia. 
Leucemias: fisiopatologia e análise 
hematológica. Banco de Sangue. 

 

Integra o módulo de Análises 
Clinicas. Associação de 

conhecimentos entre Imunologia 
Clinica, Farmacologia II, Ciências 

Biológicas III: concepção e 
formação do ser humano. 

 

 

 

 

8º 

 

 

 

 

Imunologia Clínica 

Revisão e atualização  de 
Imunologia Básica; anticorpos 
monoclonais; revisão e aplicação 
dos testes laboratoriais empregados 
no imunodiagnóstico; reações 
antígeno-anticorpo; imunidade anti- 
infecciosa contra patógenos intra e 
extracelulares; imunodeficiências; 
autoimunidade; hipersensibilidades; 
imunopatologia das doenças 
crônico-degenerativas; transplantes. 

 

 

 

 
Integra o módulo de Análises 

Clinicas 

 

 

 

 

 

 

 
8º 

 

 

 

 

 

 

 
Microbiologia Clínica 

Principais patógenos de origem 
bacteriana, fúngica e viral 
associados a infecções humanas, 
com enfoque em suas 
características estruturais e 
metabólicas, fatores de virulência, 
patogenia, epidemiologia, 
tratamento, bem como as medidas 
de prevenção e controle destas 
infecções.  Diagnóstico 
microbiológico das principais 
infecções causadas por bactérias, 
fungos e vírus, enfatizando a coleta 
e processamento de espécimes 
clínicos, técnicas disponíveis para 
seu processamento e interpretação 
dos resultados laboratoriais. 

 

 

 

 

 

 
 

Integra o módulo de Análises 
Clinicas 

 

 

 
8º 

 

 

Processos Industriais 
Farmacêuticos 

Fundamentação teórica e prática 
sobre o funcionamento de uma 
indústria farmacêutica e os diversos 
setores da área industrial. 
Desenvolve o conhecimento das 
diferentes áreas de atuação do 
farmacêutico dentro da indústria de 
medicamentos. 

 

 
Disciplina que integra o módulo 

de formação profissional: 
Indústria Farmacêutica. 

 

 

 
9º 

 

 
Bromatologia: 

Aspectos Teóricos e 
Práticos 

Bromatologia, conceitos e áreas de 
atuação. Composição centesimal e 
do valor nutritivo dos alimentos. 
Legislação em Bromatologia. 
Métodos de análise empregados em 
Bromatologia, seus fundamentos e 
aplicações. Análise sensorial de 
alimentos, princípios e métodos. 

 

 

Componente do módulo Análises 
de Alimentos. 

9º 
Controle de 

Qualidade Físico- 
Controle de qualidade de matéria- 
prima; Controle das operações de 

Disciplina integrante do módulo 
de formação profissional: 
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 Químico fabricação; Conceito integral de 
qualidade; Organização de um 
laboratório de controle; Técnicas de 
amostragem; Compêndios oficiais; 
Controle das características físicas e 
físico-químicas dos medicamentos; 
Estabilidade de Medicamentos; 
Prazo de Validade e Ensaios de 
Armazenagem. 

Indústria Farmacêutica. 

 

 

 

 

 

 
9º 

 

 

 

 

 
Controle de 
Qualidade 

Microbiológico 

Introdução ao estudo da Qualidade 
atual e seu histórico, bem como 
Sistemas de Gestão de Qualidade e 
Garantia de Qualidade na indústria 
farmacêutica e de cosméticos. 
Legislações (ANVISA – Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) e 
métodos aplicados ao Controle de 
Qualidade Microbiológico de água 
insumos, medicamentos e 
cosméticos. Dosagem 
microbiológica de antibióticos e 
fatores de crescimento, testes de 
endotoxinas e eficácia de 
conservantes. 

 

 

 

 

 
Integra o módulo de formação 

profissional: Indústria 
Farmacêutica. 

 

 
9º 

 
 

Estágio VII: Análises 
de Alimentos 

Aspectos legais e técnicas em 
análise de alimentos. Análises 
físico-químicas, microbiológicas e 
sensoriais. Laudos de análises e 
metodologias analíticas em 
alimentos. 

 
 

Módulo de formação profissional: 
Análises de Alimentos. 

 

 
9º 

 

Ferramentas da 
Qualidade na 

Indústria 
Farmacêutica 

Ferramentas da qualidade aplicadas 
aos processos industriais e 
laboratoriais. Ferramentas  de 
gestão para otimização de 
processos e redução de custos em 
empresas farmacêuticas. 

 
Componente do módulo de 

formação profissional Indústria 
Alimentos. 

 

 

 
9º 

 

 

Microbiologia de 
Alimentos 

Introdução à microbiologia dos 
alimentos. A microbiologia e o 
controle de qualidade na indústria 
de alimentos. Principais métodos de 
controle microbiológico. Alterações 
em alimentos provocadas por 
microrganismos e sua conservação. 
Doenças de origem alimentar. 

 

 
Componente do módulo 

referente à formação profissional 
Indústria Alimentos. 

 

 

 

 
10º 

 

 

 

Empreendedorismo e 
Marketing em Saúde 

Conceito e importância de 
empreendedorismo. Empreendedor. 
Processo empreendedor. 
Oportunidades  de 
empreendedorismo na área de 
saúde. Plano de negócios. 
Introdução ao Marketing em saúde; 
Os principais conceitos de 
Marketing. Sistema de Informação 
Mercadológica. Plano de Marketing. 

 

 

 
Estimula o empreendedorismo 
para formação profissional do 

egresso. 

10º 
Estágio VII- Indústria 

Farmacêutica 
Indústria  Farmacêutica: 
medicamentos, síntese de 

Componente importante do 
módulo de atuação profissional: 
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  fármacos, drogas, de insumos 
farmacêuticos,  correlatos, 
cosméticos, produtos de higiene, 
perfumes, saneantes, 
domissanitários e de uso veterinário 
e áreas relacionadas. 

Indústria Farmacêutica. 

 

 

 

 

 

 

 

10º 

 

 

 

 

 

 

 

Operações Unitárias 

Processos industriais. Operações 
para dividir a matéria durante o 
fabrico.  Misturas.   Separação de 
sólidos, de líquidos e de gases. 
Operações unitárias nas indústrias 
farmacêuticas:        fundamentos, 
equipamentos para escala industrial. 
Características  e   objetivos da 
produção   em   larga     escala. 
Mecânica  dos  fluidos.   Aspectos 
físicos dos  processos:    filtração, 
centrifugação,         liofilização, 
destilação, tamisação e mistura. 
Transmissão de calor e métodos de 
esterilização     e      secagem. 
Liofilização.Equipamentos 
industriais.    Qualificação  de 
Equipamentos e Validação. 

 

 

 

 

 
 

Disciplina que permite a 
articulação com as demais 
disciplinas do módulo de 

formação profissional Indústria 
Farmacêutica. 

 

 
10º 

 
 

Saúde e Sociedade 
II: Sociologia 

Homem e sociedade. Processo de 
saúde/doença: necessidades 
individuais e coletivas de saúde da 
população. Questões sociais, 
econômicas e políticas nacionais e 
internacionais. 

 
Aborda aspectos sociais e 

doenças no contexto econômico 
e político. 

 

 

 

 
 

10º 

 

 

 

 
Tecnologia das 
Fermentações 
Farmacêuticas 

Conceituação  de biomassa: 
produtos primários e valor alimentar; 
produtos secundários e 
processamento 
químico/biotecnológico. 
Bioconversões com bactérias, 
leveduras, fungos e suas enzimas 
isoladas. Fermentações clássicas e 
outros impactos da biotecnologia 
contemporânea. Neoalimentos. 
Biotecnologia no desenvolvimento 
de novos fármacos. 

 

 

 
Disciplina que permite a 

articulação com as demais 
disciplinas inerente a formação 

profissional em Análises de 
Alimentos. 

 

 

 
10º 

 

 

Tecnologia de 
Alimentos 

Introdução à Industrialização dos 
Alimentos. Alteração dos alimentos 
e seu controle de qualidade. 
Principais métodos de conservação 
de alimentos. Estudo sobre 
fluxogramas de processamento de 
alimentos de origens vegetal e 
animal. 

 
 

Componente do módulo: 
Análises de Alimentos. 

Microbiologia de alimentos 
Bromatologia 

 

 
10º 

 
 

Toxicologia: Aspectos 
Teóricos e Práticos 

Áreas da toxicologia e sua 
importância no controle biológico de 
medicamentos e entorpecentes, em 
perícias forenses e controle 
biológico  da exposição ocupacional, 
respostas    tóxicas    nos    diversos 

Através dessa disciplina 
estabelece-se uma associação 

entre conteúdos de Farmacologia 
I, Farmacologia II´, Microbiologia 

de Alimentos, Bromatologia: 
aspectos teóricos e práticos, 
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  sistemas do organismo, reações 
adversas a medicamentos, 
toxicologia laboratorial, casos 
clínico-toxicológicos, metodologias 
analíticas em toxicologia. Efeitos 
nocivos provocados por substâncias 
químicas no organismo humano, 
independente da fonte de 
exposição. 

Estagio VI: Análises de 
Alimentos 

 

 

 

10º 

 

 

 
Trabalho de 

conclusão de curso II 

Desenvolvimento e finalização do 
trabalho iniciado na disciplina de 
Trabalho de Conclusão de Curso I. 
Orientação quanto às normativas 
para redação do trabalho científico 
e/ou tecnológico, conforme 
normativas do Curso. Defesa 
pública dos trabalhos 
desenvolvidos. 

 

 

 
Disciplina que interage com 

metodologia científica e TCC I. 

 

 

 

 

6. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

 

6.1 Setor administrativo 

 
O setor administrativo do curso de Farmácia é composto por uma secretaria setorial, um espaço para os 

membros do NDE, uma sala de professores, uma sala para a coordenação do curso. Na secretaria setorial há 02 

computadores, 01 impressora, 2 mesas, armários para arquivo de documentos, 01 aparelho para ar 

condicionado. 

 
6.2 Sistema Acadêmico 

 
A Instituição utiliza o sistema Lyceum, desenvolvido com o objetivo de reformular processos, atender 

alunos e docentes por meio da internet, otimizar o uso de recursos e introduzir novos patamares de eficiência na 

gestão. O sistema disponibiliza aos alunos informações e recursos para efetivação de matrícula via internet com 

emissão de contrato e boleto bancário. O aluno pode consultar horários de aula, agendas, calendário de provas, 

frequência, situação financeira, e acessar as disciplinas para obtenção de materiais didáticos postados pelos 

professores. Os professores possuem uma sala virtual na qual podem consultar informações individuais dos 

alunos e das turmas, verificar horário de aulas, agendar provas, lançar notas e frequências e, também, postar  

material didático para o uso dos alunos. Todos os setores da UniEVANGÉLICA são informatizados e interligados 

à rede local de comunicação de dados e à internet. As rotinas administrativo-financeiras e de recursos humanos 

são gerenciadas pelo sistema integrado de gestão Factum. Um dos instrumentos de coleta de dados para a 

autoavaliação dos cursos e para a avaliação institucional é o questionário aplicado por meio da plataforma Survey 

monkey. Os questionários são preenchidos via web e a coleta das respostas é disponibilizada em tempo real. A 

inserção acadêmica no mundo tecnológico tem se dado, também, por meio da ampliação e disponibilização da 
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rede wifi e dos laboratórios de informática; introdução de disciplinas semipresenciais ministradas no ambiente 

virtual Moodle; disponibilização de revistas online para divulgação de trabalhos científicos; disponibilização de 

vídeo-aulas de nivelamento em diversas áreas; ministração de aulas presenciais em laboratórios de última 

geração; comunicação via redes sociais (Facebook e Twitter) e do aplicativo de mensagens WhatsApp. 

 
6.3 Espaço de trabalho para a direção (coordenação) do curso 

 

O espaço destinado à coordenação do curso contêm 01 computador, 2 mesas, armários e 01 aparelho de 

ar condicionado. O espaço para os membros do NDE é representado por 2 pequenas salas contendo 4 mesas e 

o 01 computador, geralmente utilizado pela coordenação pedagógica. O atendimento aos alunos é realizado na 

secretaria setorial, na sala coordenação do curso e/ou na sala dos professores. A sala 01 do Bloco F é reservada 

para orientação aos alunos referente aos trabalhos de TCC, PIBIC, reuniões do colegiado do curso e reuniões e 

NDE. 

 
6.4 Gabinetes de trabalho para professores em tempo integral – TI 

 
Não há sala para trabalho de professores em tempo integral. 

 
 

6.5 Sala de professores 

A sala dos professores contêm uma mesa retangular/cadeiras, armários para arquivo de documentos do 

curso (diários, relatórios de alunos etc), 01 frigobar, 01 cafeteira, 01 forno de micro ondas, 01 computador 

utilizado para lançamento de notas e frequência dos alunos. Cada professor utiliza um computador pessoal para 

a realização de seus trabalhos acadêmicos. A higienização de sanitários, coleta de lixo, limpeza desses 

ambientes é realizada de forma satisfatória. 

 
 

6.6 Salas de aula 

 
As salas destinadas a aulas teóricas são amplas, claras com ventilação adequada. Em cada sala de aula 

há 01 aparelho de ar condicionado e 01 projetor multimídia com os acessórios adequados. O agendamento do 

uso das salas de aulas é feito com antecedência e é planejado conforme o número de alunos.  A higienização  

das salas de aula é realizada de forma satisfatória. 

 
6.7 Biblioteca 

 

A Biblioteca Central tem como objetivo atender aos diversos cursos e segmentos da UniIEVANGÉLICA 

em suas necessidades de documentação e informação nas áreas do conhecimento específico de sua atuação, 

tendo como propósitos a contribuição para a qualidade da educação, da pesquisa e da extensão. 
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A biblioteca é gerenciada pelo software Archeslib de controle de bibliotecas, que permite o 

gerenciamento de todas as demandas para utilização do acervo, empréstimo, estatísticas, reserva de livros e 

catálogo on line. 

 
Horário de funcionamento: 

 Segunda a sexta: 07:00h às 23:00h; 

 Sábados: 07:00h às 18:00h. 

 

Espaço físico: 

Dentro do Plano de Expansão da Instituição, foi construído um edifício de 5 (cinco) pavimentos com área 

total de 6.618 m2. O segundo pavimento foi todo destinado à instalação da Biblioteca Central do Centro 

Universitário de Anápolis. Atualmente a Biblioteca tem um espaço físico de 1.566,60 m2, distribuídos conforme o 

quadro a seguir. 

 
Quadro  1. Espaço Físico da Biblioteca Central – Unidade Anápolis. 

 

DESCRIÇÃO N.º 
ÁREA 

TOTAL (m2) 
CAPACIDADE 

Disponibilização do Acervo 1 484,15 - 

Leitura 1 512,15 288 

Estudo Individual 27 27,00 27 

Estudo em Grupo 11 31,50 66 

Sala de estudo individual 1 72,94 40 

Administração e Processamento Técnico do Acervo 2 52,90 - 

Recepção e Atendimento ao Usuário 1 155,60 - 

Acesso à Internet 1 95,10 42 

Consulta ao Acervo 1 2,00 2 

Guarda volume 1 14,50 - 

Reprografia 1 14,70 - 

Banheiro 2 37,74 - 

Circulação e Acessos 1 66,32  

TOTAL 42 1.566,60 - 
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Quadro  2. Móveis e Equipamentos de Apoio – Unidade Anápolis 
 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Mesas redondas de 5 lugares 40 

Mesas retangulares de 6 lugares 8 

Mesas retangulares de 8 lugares 5 

Sofás e poltronas 19 lugares 

Sala de estudo individual 40 

Mesas c/ computador e assentos (Lab. de Internet) 22 

Mesas c/ computadores e assentos (consulta ao acervo) 2 

Cabine individual 7 

Estantes duplas altas 230 

Estantes duplas baixas 19 

Estantes simples altas 30 

Estantes simples baixas 31 

 
Acervo 

 
 

Quadro  3.  O quadro a seguir mostra as características do acervo geral da Biblioteca Central 

em número de títulos e exemplares dos diferente tpos 

 
 

ITEM 
QUANTIDADE 

Títulos Volumes / Exemplares 

Livros 28.455 90.634 

Periódicos 
Nacionais 406 21.076 

Estrangeiros 19 691 

CD-ROMs 374 1.340 

DVD’s 476 592 

Monografias/ Dissertações / Teses 4.421 4.486 

Mapas 98 106 

Bases de dados Capes On line 127 

TOTAL 34.249 115.012 
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Bases de dados Portal de Periódicos Capes (Total 127 ): 

 
 

Abstracts in New Technology & Engineering (ANTE); Academic OneFile (Gale Group / InfoTrac); Academy of 

Operative Dentistry; Advanced Technologies Database with Aerospace; Aerospace Database; Alexander Street 

Press; Aluminium Industry Abstracts American Academy of Audiology American Academy of Periodontology 

(AAP); American Association of Critical Care Nurses (AACN); American College of Chest Physicians; American 

Diabetes Association (ADA; American Journal of Health-System Pharmacy (AJHP); American Phytopathological 

Society; American Psychiatric Publishing; American Psychological Association (APA); American Society for Cell 

Biology; American Society for Microbiology (ASM) ; American Society for Nutrition (ASN); American Society of 

Civil Engineers (ASCE); American Society of Hematology (ASH) ; Annual Bulletin of Historical Literature; Applied 

Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA) ; Aquaculture Abstracts; Aquatic Pollution & Environmental Quality 

(ASFA 3); Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA); ASM Materials Information (BDEC); Association of 

Clinical Scientists ASTM Standards and Engineering Digital Library; Begell House Digital Library; Bentham 

Science; Bentham Science High Impact Collection; Biochemistry Abstracts 1; Biochemistry Abstracts 3; Biological 

Sciences & Living Resources (ASFA 1); BioOne; Biotechnology and BioEngineering Abstracts; Biotechnology 

Research Abstracts; British Medical Journal Publishing Group (BMJ); CABI Cambridge Structural Database - CSD 

(BDEC); Canadian Medical Association Ceramic Abstracts; Chemoreception Abstracts; Civil Engineering 

Abstracts Cold Spring Harbor Laboratory Press; Computer & Information Systems Abstracts; Copper Technical 

Reference Library; Corrosion Abstracts; CrystMet (BDEC); Derwent Innovations Index (DII); Duke University 

Press; Earthquake Engineering Abstracts; Ecological Society of America (ESA); Education Resources Information 

Center (ERIC); Eighteenth Century Collections Online (Gale/ECCO) Electronics & Communications Abstracts; 

Engineered Materials Abstracts; Engineering Research Database; Environmental Engineering Abstracts; 

European Mathematical Society; Federation of American Societies for Experimental Biology (Faseb); Future 

Medicine Science Group; Gale Virtual Reference Library; Genetics Society of America (GSA); Geological Society 

of London (GSL); GeoScience World (GSW); High Technology Research Database with Aerospace; HighWire 

Press; Human Genome Abstracts; Industrial and Applied Microbiology Abstracts (Microbiology A); Informs; 

Inorganic Crystal Structure Database - ICSD (BDEC); Institute of Physics (IOP); Institution of Civil Engineers  

(ICE); JAMA Evidence; JAMA Network; Journal Citation Reports (JCR); JSTOR; Karger; Library and Information 

Science Abstracts (LISA); Maney Publishing Marine Biotechnology Abstracts; Mary Ann Liebert; Massachusetts 

Medical Society; Materials Business File; Materials Research Database; MathSci; Mechanical and Transportation 

Engineering Abstracts; METADEX; Micromedex MLA International Bibliography (Gale); MultiScience Publishing 

(MSc); National Criminal Justice Reference Service Abstracts (NCJRS); National Research Council Canada 

(NRC); Now Publishers; Ocean Technology, Policy & Non-Living Resources (ASFA 2); Oceanic Abstracts; Ovid 

Journals; Physical Education Index PILOTS Database; Primal Pictures; Project Euclid; Project MUSE;  

Radiological Society of North America (RSNA); Royal Society Journals; SAGE Journals; Science Direct; Science 

of Synthesis (Thieme); Scopus; Slack Incorporated; Social Services Abstracts; Society for Leukocyte Biology; 

Sociological Abstracts; Solid State and Superconductivity Abstracts; SPIE Digital Library; Springer - Journals 

Archive; SpringerLink; Technology Research Database; The Endocrine Society (TES); Thieme; Thomson Reuters 
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Integrity; Walter de Gruyter (WDG); Web of Science - Coleção Principal; Wiley Online Library; World Scientific 

(WSP); Zentralblatt MATH. 

 
Biblioteca Virtual: 

 
 

A Minha Biblioteca é uma biblioteca digital com 7.578 títulos formada pelas cinco principais editoras 

de livros acadêmicos do Brasil: Atlas, Grupo A, Grupo GEN, Manole e Saraiva. Através dela, os alunos tem 

acesso rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos entre as principais publicações de diversas áreas de 

especialização: Ciências da Saúde, Direito, Ciências Sociais Aplicadas, Biociências, Engenharia, entre outras em 

qualquer lugar com acesso a internet. 

 
Política para atualização e expansão do acervo: 

 
 

A atualização do acervo para as obras de sustentação curricular é feita gradativamente à medida que as 

disciplinas são instaladas, indicadas nos planos de ensino e aprovados pela coordenação de cursos com base 

nas indicações no padrão de qualidade MEC, indicações de especialistas na área, do coordenador de curso, 

professores, em conformidade com os seguintes critérios de prioridades definidos na Política para Formação e 

Desenvolvimento do Acervo da Biblioteca Central: 

 Cursos já implantados: Manter o acervo adequado ao projeto pedagógico do curso, observando a 

atualização das edições e lançamentos, semestralmente. 

 Cursos em implantação: a aquisição deverá ser feita gradativamente à medida que as disciplinas são 

instaladas e indicadas nos planos de ensino. 

Quanto aos aspectos quantitativos, observam-se os seguintes critérios: 

 
 

 Bibliografia básica: Um exemplar para até 5 vagas oferecidas anualmente no curso, para três títulos selecionados 

pelo docente da disciplina. 

 Bibliografia complementar: Dois exemplares para 5 títulos, conforme critérios previstos nas políticas de 

composição do acervo. 

Toda indicação de aquisição é, previamente discutida no colegiado da disciplina, sendo as respectivas 

solicitações encaminhadas com o respectivo parecer. Os responsáveis pela atualização do acervo são a 

Bibliotecária juntamente com os Diretores de Cursos. 

 
Serviços ao Usuário 

 
 

 Empréstimo domiciliar; 

 Empréstimo entre bibliotecas; 

 Consultas ao acervo (catálogo local e on line); 
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 Renovações e reservas pela internet 

 Acesso à base de dados on line e CD-ROM disponíveis para consulta local e ou acesso remoto. 

 Acesso à internet; 

 Acesso à internet sem fio (wireless); 

 Sala de Pesquisa (Internet); 

 Orientação para uso de normas técnicas para trabalhos científicos; 

 Levantamento Bibliográfico; 

 Comutação Bibliográfica (Comut e Bireme); 

 Visitas orientadas e treinamento de usuários; 

 Intercâmbio de periódicos; 

 Restauração de obras danificadas. 

 

Funcionários: 

 
 

 2 Bibliotecárias: Hellen Lisboa de Souza. Matrícula 2392; CRB 1/1570. Graduada em Biblioteconomia  

pela UFG/1996. Especialização em Arquivologia. 

Rosilene Monteiro da Silva. CRB 1/3038. Graduada em Biblioteconomia pela UFG/2014. 

 20 Auxiliares de Biblioteca com ensino médio concluído. 

 

6.8 Laboratórios 

 

Os laboratórios que atendem o curso de Farmácia são: 

1) Laboratório de Análises de Alimentos e Bromatologia; 

2) Laboratórios Morfofuncional I e II; 

3) Complexo multidisciplinar das disciplinas da área da saúde: 

O Complexo Multidisciplinar das Disciplinas Básicas da Área de Saúde está localizado no Bloco C sendo 

constituído pelos seguintes laboratórios: Laboratório de Microbiologia e Imunologia, Laboratório de Microscopia I, 

Laboratório de Microscopia II, Laboratório de Anatomia Humana I, Laboratório de Anatomia Humana II, 

Laboratório de Anatomia Humana III, Sala de Formalização, Laboratório Multidisciplinar de Química I, Laboratório 

Multidisciplinar de Química II, Laboratório Multidisciplinar de Química III e Almoxarifado de Química. 

4) Laboratório de Farmacotécnica e Homeopatia 

5) Laboratório de Análises Clínicas 

6) Laboratório de Manipulação Farmacêutica 

7) Farmacia Universitária 

. 

6.8.1 Laboratório(s) de informática 
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O curso de Farmácia conta com 10 laboratório de Informática para aulas em disciplinas específicas e 2 

Morfofuncional. Os agendamentos ocorrem via coordenadoria dos laboratórios de informática (LABIN), os 

laboratórios são distribuídos pelo blocos do Centro Universitário de Anápolis- UniEVANGÉLICA e Colégio Couto 

Magalhães. Cada  laboratório conta em média de 30 a 40 computadores.  

 
 

LAB Nº Comp  Capacidade 

Lab.02 30 8 Bancadas 46 

Lab.03 30 6 Bancadas 44 

Lab.04 30 10 Bancadas 50 

Lab.05 33 8 Bancadas 38 

Lab.06 33 8 Bancadas 40 

Lab.07 40 10 Bancadas 55 

Lab. 08 40 10 Bancadas 41 

Lab. 09 22 4 Bancadas 32 

Lab. 10 33 4 Bancadas 32 

Lab. CT 20 20 Mesas 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

6.8.2 Laboratórios didáticos especializados 

 

1) Farmácia Universitária 

 

Laboratório de informática 2 (Lab 02) E 2 E208 

Laboratório de informática 3 (Lab 03) F 1 F112 

Laboratório de informática 4 (Lab 04) C 4 C403 

Laboratório de informática 5 (Lab 05) E 2 E207 

Laboratório de informática 6 (Lab 06) E 2 E215 

Laboratório de informática 7 (Lab 07) I 2 I207 

Laboratório de informática 8 (Lab 08) I 2 I201 

Laboratório de informática 9 (Lab 09) B 2 B201 

Laboratório de informática 10 (Lab 10) B 2 B202 

Laboratório de informática CT (Lab CT) Centro 
Tecnológico 

1 CT114 
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A Farmácia Universitária formada por uma equipe de professores do Curso de Farmácia da 

UNIEVANGÉLICA qualificados em atividades relacionadas aos serviços farmacêuticos previstos na 

legislação brasileira vigente atende às necessidades da comunidade com seriedade, ética e 

compromisso. Localiza-se no Bloco D térreo, com área construída de 231 m2, constituída pelo Setor de 

Dispensação Farmacêutica e Laboratório de Manipulação Farmacêutica. 

As salas do setor de dispensação farmacêutica são: recepção/atendimento ao usuário; atenção 

farmacêutica; garantia da qualidade; administração e sala de injetáveis. A área comum aos dois setores contém: 

depósito de materiais de limpeza externa (DML); corredor e banheiros masculino e feminino, com vestiários em 

anexo. Os laboratórios de manipulação compreendem: sala de lavagem e secagem de embalagem; 

paramentação feminina e masculina, sujas e limpas; sala de conferência; estocagem de embalagem; 

manipulação de sólidos (com sala de lavagem de vidrarias em anexo); manipulação de semi-sólidos (com sala de 

lavagem de vidrarias em anexo); sala de armazenamento; sala de avaliação da prescrição; homeopatia (com sala 

de lavagem de vidrarias em anexo); depósito de materiais de limpeza interna (DML) e salas de controle de 

qualidade (controle físico-químico; microbiológico; sala para preparo de amostras e sala de lavagem de vidrarias). 
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A Estrutura física, materiais fixos, mobiliário e equipamentos estão descritos da seguinte forma: 01 balcão grande 

contendo 08 gavetas com chaves e 3 armários de porta dupla com chaves, 01 prateleira grande com 4 divisórias, 

01 prateleira pequena com 2 divisórias, 01 mesa com 3 gavetas com chaves, 01 mesa com 3 gavetas com 

chaves, 02 gôndolas com 4 andares, 02 banquetas para alunos, 01 armário porta dupla, 02 armários, 01 suporte 

de braço para aplicação de injetáveis, 01 aparelho para aferição de pressão arterial, com estetoscópio,  01 

monitor de vídeo, 01 mouse, 01 teclado, 01 estabilizador, 02 termo – higrômetro, 01 cadeira giratória, 01 aparelho 

para determinação de glicemia e punção capilar, 01 aparelho de telefone, 09 cadeiras, 04 mesas de escritório, 03 

aparelho de ar condicionado, 01 extintor de incêndio, 03 dispensadores para sabonete líquido, 03 suportes para 

papel toalha, 03 pias com torneira de comando automático nas salas da dispensação farmacêutica, 01 bebedouro 

fixo. 

 
2) Laboratório de Análises Clinicas e Farmacotécnica 

 
 

O Laboratório de Análises Clínicas e Laboratório de Farmacotécnica totalizam uma área construída de 

242 m2. As salas que compreendem o Laboratório Universitário são: recepção contendo banheiros masculino e 

feminino; salas de coletas de material, sala de coleta pediátrica, sala de coleta ginecológica, administração, sala 

de triagem das amostras, sala para exames em imunologia, sala para imunofluorescência, sala para exames de 

citopatologia, sala para exames de hematologia, sala para uroanálise, sala para exames de natureza bioquímica, 

sala para exames parasitologia, sala para autoclave, sala para exames microbiologia, depósito de materiais de 

limpeza (DML), almoxarifado. 

A estrutura física, materiais fixos, mobiliário e equipamentos estão descritos a seguir: 03 bancadas de 

mármore em forma de “U”, 07 bancadas de mármore em forma de “L”, 01 bancada de mármore com armário 

embutido em forma de “L” 02 bancadas de mármore com pia e mármore embutido, 01 armário com 12 portas e 4 

gavetas, 01 armário com 2 portas e 4 gavetas, 01 armário em “L” com 5 divisórias, 03 mesas, 07 cadeiras, 16 

dispensadores para sabonete líquido, 16 suportes para papel toalha, 04 suportes para coletores de materiais 

perfurocortantes, 01 chuveiro lava olhos, 25 lixeiras com tampa e pedal, 01 bebedouro fixo, 28 banquetas para 

alunos, 01 monitore de vídeo, 02 CPUS, 01 impressora, 02 mouse, 02 teclados, 01 estabilizador, 03 aparelhos 

telefônicos, 01 armário com 4 gavetas com chave, 01 armário de metal com 3 divisórias, 02 extintores de  

incêndio 01 mangueira para incêndio, 04 cadeiras triplas, Equipamentos: 01 Centrífuga para Microhematócrito, 

01 Aparelho Labquest semi automático, 01 leitor de placas Elisa, 03 banhos Maria, 01 Microscópio triocular 

Imunofluorescência, 12 microscópios Nikon, 01 Microscópio esterioscópico bi ocular, 01 contador eletrônico de 

colônias, 02 contador de Colônias, 01 coagulômetro, 01 homogenizador de sangue, 03 relógios Multitimer, 01 

microondas, 01 agitador vortex, 03 berços para coloração, 02 estufas bacteriológicas, 01 analisador hematológico 

automatizado, 01 estufa bacteriológica, 01 fotômetro de chama, 01 freezer vertical, 02 refrigeradores, 01 

micrótomo rotativo manual, 01 autoclave vertical, 01 capela de fluxo Laminar, 01 estufa para esterilização e 

secagem, 02 centrifuga para tubos, 04 contadores de células simples, 01 cadeira para coleta de sangue e 01 

mesa exame clinico gab.madeira. 
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Este laboratório possui ainda vidrarias e utensílios diversificados como béquers, provetas, balões 

volumétricos, pipetas graduadas e volumétricas, erlenmeyers, funis de vidro, funis de Buchner, pissetas plásticas 

de 500mL, pipetadores, placas de petri, bastões de vidro, suportes universais de bancada, garras, argolas de 

ferro, bicos de bunsen, lâminas, termômetros, alças de platina, capilares e espátulas. 

Área Comum: 

Como área comum há uma sala de aula teórica, banheiros masculino e feminino com vestiários em anexo. 

Esses ambientes são utilizados pelo Laboratório de Análise Clinicas, Farmacotécnica e manipulação 

farmacêutica. Abaixo estão descritos os itens que fazem parte dessa área: 01 aparelho de ar condicionado, 20 

carteiras almofadadas, 01 lixeira com tampa e pedal de metal, 02 lixeiras com tampa e pedal plástico e 01 

quadro branco com pincel. 

 
6.8.5 Áreas de convivência e lazer 

 

O Centro Universitário de Anápolis disponibiliza a acadêmicos, professores e visitantes diversos espaços para 

convivência, bem estar e lazer. A UniEVANGÉLICA se preocupa em disponibilizar lugares internos e externos (ao 

ar livre) para que comunidade acadêmica se relacione harmoniosamente, usufruindo da natureza presente. 

Muitos alunos trabalham o dia todo, outros vem de municípios vizinhos e ainda temos, no caso dos cursos de 

período integral, acadêmicos que ficam o dia todo na IES e necessitam de um ambiente de distração e 

relaxamento. Nesse aspecto são vários os espaços para convivência e lazer tais como: 

 Praça de alimentação: é o local onde se concentra um grande número de discentes nos intervalos das 

aulas, no horário do café da manhã, almoço e jantar. O serviço de alimentação é terceirizado, mas a IES 

trabalha no sentido de cobrar das empresas que prestam serviço de alimentação, a oferta de uma 

alimentação saldável e lanches de qualidade.

 Espaço externo de convivência: esse espaço é composto por mesas e bancos cobertos por toldos para 

que os professores, estudantes e funcionários possam utilizar o espaço para conviver, estudar, 

descansar, refletir, desenvolver atividades lúdicas etc. Este espaço conta com uma ampla área verde o 

que torna o ambiente mais harmônico e prazeroso.

 Ginásio, parque aquático pista de atletismo e campo de futebol: estes espaços são frequentados 

diariamente pela comunidade acadêmica e pela comunidade em geral que utilizam estes espaços para 

praticarem atividades físicas como caminhada, corrida, natação, hidroginástica, treinos físicos etc. Além 

disso o campo de futebol (anexo a pista de atletismo) é utilizado pela comunidade (interna e externa) em 

campeonatos envolvendo alunos, professores e funcionários da IES. Cabe ressaltar que outras 

instituições também usufruem desses espaços como: Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Colégio Militar 

e Secretária Municipal de Educação e Esporte.

Em outros locais do Centro Universitário existem outros espaços em que alunos, professores e funcionários 

podem se encontrar e conviver livremente. No Bloco F onde está o curso de Farmácia, há um espaço interno, no 

centro do bloco, para que os acadêmicos possam descansar nos intervalos das aulas (mesas, cadeiras e bancos) 

e um auditório para a realização de atividades acadêmicas, mas também de atividades culturais e de lazer. 
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6.9 Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniado 

 

O curso de Farmácia possui convênios com os seguintes Hospitais e Unidade Básica de Saúde: 

1) Hospital Evangélico Goiano (HEG) 

2) Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo (HUHS) 

3) Hospital Municipal Jamel Cecílio (HMJC) 

4) Santa Casa de Misericórdia de Anápolis 

5) Unidade de Saúde Ilion Fleury Jr. 

 
 

Nesses ambientes os estudantes do Curso de Farmácia realizam os estágios: 

1) Estágio I: Saúde Publica/Assistência Farmacêutica 

2) Estágio IV: Farmácia Hospitalar 

 

6.10 Sistema de referência e contrarreferência 

 
O uso da figura clássica de uma pirâmide é ideal para representar o modelo técno -assistencial de 

referência e contrarreferência no SUS. Ela propõe que em sua base estariam as unidades de saúde 

responsáveis por toda atenção primária da população, oferecendo atenção integral à saúde e servindo 

também de porta de entrada para os níveis de maior complexidade tecnológica. Na porção intermediária 

estariam localizados os serviços secundários, que compreendem os ambulatórios de especialidades, 

conjuntos de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, alguns serviços de urgência e emergência e os 

hospitais gerais. O topo da pirâmide estaria ocupado pelos serviços hospitalares de nível terciário, ou 

seja, de maior complexidade. Quanto melhor for estruturado o fluxo de referência e contrareferência  

entre os serviços de saúde, maiores serão sua eficiência e eficácia. A sua não efetivação pode ser 

considerada uma deficiência importante no contexto do SUS, uma vez que compromete a qualidade e 

continuidade da assistência prestada. O cuidado farmacêutico na atenção básica compreende a  

assistência farmacêutica na redes de atenção à saúde do SUS, o medicamentos como insumo  essencial 

nas ações de saúde. Contudo, a realidade do cuidado farmacêutico nessas instâncias não se faz 

representar. É necessário que ocorram mudanças substanciais nas políticas de saúde para que o 

farmacêutico possa ocupar o seu espaço na prestação de serviços de assistência farmacêutica no SUS. 

 
6.11 Cenários de Prática e Redes de Atenção à Saúde 

O curso de Farmácia atua nas Unidades Básicas de Saúde, através do estágio em Saúde Publica. 

 
 

6.12 Biotérios (cursos da área de saúde, desde que previsto o seu uso no PPC) 
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Professores do curso de Farmácia realizam alguns experimentos no Biotério da UniEVANGÉLICA, 

através de Projetos de Pesquisa apreciados e aprovados pelo Comitê de Experimentação para uso de Animais 

(CEUA/ UFG). Abaixo, o memorial descritivo do Biotério da UniEVANGELICA. 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
As atividades do biotério compreendem a criação e manutenção de animais para experimentação 

biológica que são cobaias e camundongos, com a finalidade precípua servir de apoio ao desenvolvimento do 

ensino e pesquisa. O espaço físico abrange uma área de 83m2, localizado no centro tecnológico, salas 109, longe 

de ruídos de carros para evitar stress aos animais. Há uma área que contempla sala de recepção e entrega de 

animais, depósito de ração, sala de quarentena, tanque para higienização de gaiolas (caixas), sala do médico 

veterinário, sanitários, hall e área de circulação. há uma outra área que contempla uma sala de paramentação, 

hall , e depósito de material de limpeza. Há cinquenta gaiolas ou caixas de polipropileno e prateleiras para 

acomodação dos animais, três pias para higienização pessoal e um outro tanque de um metro quadrado com 

ducha para lavagem das gaiolas, armário para guardar as vestimentas de paramentação. Há duas prateleiras 

para estocagem de rações especificas para os animais e serragem de madeira para forração de gaiolas. Possui 

dois computadores, um na recepção e outro na sala do médico veterinário. Em ambos os ambientes existem 

mesa, cadeiras e material de escritório. na sala do médico veterinário há um lavatório. Na sala de recepção e na 

sala de quarentena há dois balcões, um em cada ambiente. Encontram-se à disposição dos usuários 

equipamento de proteção individual como luvas, aventais, pró-pés, gorro, máscaras. Há material para 

procedimentos como bisturi, pinças dente de rato, pinças hemostáticas, porta agulhas. Há dois microscópios 

biológicos e uma autoclave. O serviço de manutenção é realizado pelo departamento de manutenção e 

construção da própria instituição. o serviço de limpeza e higienização está a cargo de uma empresa terceirizada 

especializada nessa área. Há um infectório para camundongos e outro para cobaias. para atender ao ensino e 

pesquisa. Há um formulário especifico para controle de entrada e saída de animais. È feita uma previsão 

bimestral do uso de animais, sob responsabilidade do chefe de departamento e de pesquisadores. A  

transferência de animais para a sala de experimentação ou infectório é realizada na data requerida, no horário 

entre nove horas da manhã e dezesseis da tarde. Em cada uma das salas destinadas ao infectório  há  

prateleiras e caixas para acomodação dos animais. As solicitações são atendidas por ordem de chegada 

priorizando-se os cronogramas de trabalho. Visando o conforto,  o substrato da cama das gaiolas é constituído  

de partículas finas, macias, inodoras, de alta capacidade de absorção e isento de resíduos tóxicos. É utilizada 

serragem esterilizada por autoclavagem e trocada regularmente. Seu descarte ocorre em sacos plásticos 

fechados com o status de lixo contaminado , recolhido por serviço especial de coleta. Em geral a ração é 

apresentada em pellets, o que reduz o desperdício e torna o alimento mais fácil de ser manuseado e oferecido 

aos comedouros, localizados nas tampas das gaiolas. O alimento é estocado (sala para ração) que compreende 

um lugar seco, ventilado e limpo evitando excesso de luz e estocagem prolongada para não comprometer alguns 

elementos nutricionais como aminoácidos e vitaminas. A água é oferecida ad libitum em bebedouros com sistema 

automático de válvulas. Os bebedouros, bem como as gaiolas são lavados e esterilizados. 
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6.14 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

Em 2004, foi criado o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA (CEP-UniEVANGÉLICA), que apresenta caráter multidisciplinar, com membros representantes 

das diversas áreas. Em 2005, o CEP-UniEVANGÉLICA foi credenciado pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) e obteve recursos do CNPq para consolidação dos Comitês de Ética (processo n. 

40.3451/2004-3). Assim, durante todo o ano de 2005, foi realizado curso de capacitação para os membros e 

adquiridos os materiais permanentes para instalação do CEP (computador, impressora, datashow). Em janeiro de 

2006, o CEP começou a receber os projetos de pesquisa realizados na Instituição que, direta ou indiretamente, 

lidam com seres humanos, para avaliação. O CEP - UniEVANGÉLICA desde então, vem funcionando  

plenamente com um funcionário administrativo responsável pelo atendimento aos pesquisadores e com local e 

horário fixo e ainda oferecendo cursos de capacitação de membros e funcionários, participações em Seminários e 

Encontros Nacionais de Comitês de Ética em Pesquisa. 

Em 15 de janeiro de 2012 foi implantada a Plataforma Brasil no Sistema CEP/CONEP/CNS/MS com a 

finalidade de facilitar a análise das pesquisas com seres humanos. A Plataforma Brasil foi criada para substituir o 

Sistema Nacional de Informação sobre Ética em Pesquisa (SINESP) e foi implantada no CEP- UniEVANGÉLICA 

em 2012 com a realização de treinamento oferecido aos componentes dos Comitês de Ética em Pesquisa de  

todo o Brasil com finalidade de apresentar e esclarecer dúvidas com relação ao novo método que passou a 

vigorar em janeiro de 2012. 

A composição atual do CEP - UniEVANGÉLICA é multiprofissional e interdisciplinar, com pessoas de 

ambos os sexos, sendo profissionais com atuação destacada na área da saúde, das ciências exatas, sociais e 

humanas e um membro representante dos usuários. 

O CEP - UniEVANGÉLICA realiza pareceres éticos referentes aos projetos de pesquisa da própria 

Instituição e demais Instituições de Ensino Superior, via Plataforma Brasil, seguindo as recomendações da 

CONEP pautado na Resolução CNS 466/2012 e Norma Operacional CNS 01/2013. Executa, trabalho voluntário, 

contando com relatores capacitados e habilitados a execução dos trabalhos propostos. 

O CEP – UniEVANGÉLICA renovou o registro, junto a CONEP, por três (03) anos a partir de 02 de 

outubro de 2015. 

 
 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Membros 

Total de Membros - 17 
 

Coordena 

dora 

Fabiane Alves de Carvalho Ribeiro 
Fisioterapia Mestre 

Vice 

Coordenadora 

Cristiane Martins Rodrigues Bernardes 
Odontologia Mestre 
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Secretária Maria Batista Peixoto 

MEMBROS PARECERISTAS 

Andreia Moreira da Silva Farmácia 
Doutor 

a 

Brunno dos Santos de Freitas Silva Odontologia Doutor 

Constanza Thaise Xavier Silva Enfermagem Mestre 

Cristiane Martins Rodrigues Bernardes Odontologia Mestre 

Daniela Alves Vento Fisioterapia 
Doutor 

a 

Eumar Evangelista de Menezes Júnior Direito Mestre 

Fabiane Alves de Carvalho Fisioterapia Mestre 

Francisco Itami Campos Direito Doutor 

Francisco Jacob de Oliveira Filho 
Indicado pelo Conselho 

Municipal de Saúde 

Especi 

alista 

Giovana Galvão Tavares Geografia Doutor 

Iransé Oliveira Silva Educação Física Doutor 

Lúcia Coelho Garcia Pereira Odontologia 
Doutor 

a 

Lucimar Pinheiro Rosseto Farmácia 
Doutor 

a 

Priscilla Santana Silva Direito Mestre 

Samara Lamounier Santana Parreira Educação Física/Fisioterapia 
Doutor 

a 

Sílvia Mara Malozo Tronconi Enfermagem 
Especi 

alista 

Vivian da Silva Braz Ciências Biológicas 
Doutor 

a 

 

Comitê de Ética em Pesquisa/protocolos 

Como encaminhar um projeto de pesquisa 

I - O pesquisador responsável deve fazer o cadastro na Plataforma Brasil no 

link: www.saude.gov.br/plataformabrasil; 

http://www.saude.gov.br/plataformabrasil
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II - Depositar o projeto na Plataforma Brasil: as informações da pesquisa serão depositadas à medida que 

os itens (conforme listados abaixo) forem solicitados dentro do sistema. Ao concluir todas as etapas o sistema 

gerará uma Folha de Rosto que deverá ser impressa, completados os campos em branco (manuscritos), 

carimbada e assinada pelos responsáveis, isto é, pesquisador responsável, responsável pela instituição 

proponente, e se houver financiamento deverá ser carimbada e assinada pelo responsável; 

 
Itens Obrigatórios na composição do Projeto (exigidos na Plataforma Brasil): Antes de preencher a 

Área Temática e do Conhecimento (de acordo com CNPq), consultar Fluxograma e Áreas do Conhecimento 

disponível na página de abertura do CEP UniEVANGÉLICA no canto superior esquerdo. 

 1. Desenho do estudo: um resumo da metodologia da pesquisa. 

 2. Introdução 

 3. Resumo 

 4. Hipótese 

 5. Objetivo Primário 

 6. Objetivo Secundário 

 7. Metodologia proposta: contendo tipo de estudo, local, população, amostragem e tamanho da 

amostra , coleta de dados, aspectos éticos 

 8. Critério de Inclusão 

 9. Critério de Exclusão 

 10. Riscos e como minimizá-los 

 11. Benefícios 

 12. Metodologia de Análise de dados 

 13. Desfecho Primário: resultados esperados 

 14.Cronograma 15. Orçamento 

 16. Referências 

 17. Anexos 

III - Scanear e Anexar na Plataforma Brasil a Folha de Rosto assinada e carimbada, com todos os 

espaços em branco preenchidos; 

IV - Anexar na Plataforma Brasil todos os apêndices ou anexos do projeto: 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou o Termo de Manuseio de Dados, para 

menores de 18 anos Termo de Assentimento (além do TCLE); Instrumento de coleta de dados (questionário,  

ficha de avaliação, planilha outros); 

 Declaração da Instituição Coparticipante (assinada e carimbada); 

 Projeto na íntegra (contendo inclusive o Referencial Teórico, com formatação ABNT ou 

Vancouver e com títulos unificados) em formato de Word; 

 Currículos Lattes dos pesquisadores. 
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6.15 Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA) (cursos que utilizam animais em suas pesquisas e 
preveem o uso de biotério no PPC) . 

Professores do curso de Farmácia realizam alguns experimentos no Biotério da UniEVANGÉLICA, 

através de Projetos de Pesquisa apreciados e aprovados pelo Comitê de Experimentação para uso de Animais 

(CEUA/ UFG). Os projetos são apreciados pelo Comitê de Ética para Pesquisa em animais da UniEVANGÉLICA, 

sendo seguida submetidos ao CONCEA (Anexo X). 

 

 
6.16 Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 

A Instituição conta com um Núcleo de Acessibilidade composto por uma sala equipada com teclado em 

Braile, impressora Braile acoplada ao computador, tradutor e intérprete de Libras, sistema de síntese de voz, 

gravador e fotocopiadora que amplia textos, software de ampliação e tela, equipamento para ampliação de textos 

para atendimento a aluno com visão subnormal. A secretaria do curso de Farmácia dispõe de um guichê próprio 

para facilitar a acessibilidade. Há elevadores e rampas, nas áreas que circundam os Blocos D, E e F (área de 

saúde) para facilitar a circulação pessoas com mobilidade reduzida 

 
6.17 Setores de serviços e apoio 

 

Internacionalização (Ações de intercâmbio, cooperação e programas de internacionalização) O 

Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA – oferece à comunidade acadêmica e à comunidade 

externa, diversos serviços os quais visam à integração do alunado e da comunidade com a Instituição. Entre os 

setores de serviços, destacamos: 

 
• UniAtender: Núcleo de Apoio ao Discente, é o serviço institucional de atendimento, que faz interface com 

os cursos e setores da UniEVANGÉLICA no desenvolvimento de ações integradas de apoio ao acadêmico. Tem 

como objetivo acolher, integrar, atender e acompanhar os discentes, individual ou coletivamente, ajudando-os em 

suas necessidades e zelando por sua formação humana e profissional, de modo a favorecer o desenvolvimento 

de princípios éticos e cristãos, convivência saudável e responsabilidade social. Sua base é a política institucional 

de apoio ao discente. Procura cumprir as diretrizes e exigências do Ministério da Educação, quanto ao 

atendimento ao aluno e ao acompanhamento do egresso, bem como promover ações advindas das prioridades 

estabelecidas pelo planejamento estratégico da Instituição. O atendimento é diversificado e abrange áreas de 

prevenção ao uso indevido de drogas, inclusão social, egressos e Ouvidoria. 

• UniSOCIAL: Departamento de Filantropia e Assistência Social. Este departamento está voltado à 

implementação de política de concessão de bolsas de estudo, atuando no sentido de orientar os alunos e a 

sociedade quanto aos critérios e quanto aos programas de assistência social, propiciando à comunidade carente 

o acesso à educação superior. 

• Ouvidoria Geral: Seu objetivo é registrar críticas, sugestões, elogios, ou qualquer informação importante 

para a gestão e encaminhá-los aos órgãos competentes, acompanhando as providências, com vistas a alcançar 
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o desenvolvimento de uma visão compartilhada em torno das principais questões da IES e gerando resultados 

práticos para a direção da organização. Por meio da atuação da Ouvidoria, em parceria com a Comissão Própria 

de Avaliação – CPA, os gestores da Instituição identificam os principais problemas, sugestões e propostas para 

encontrar caminhos viáveis. A Ouvidoria contribui, portanto, para melhorar a imagem da Instituição, por meio do 

fortalecimento da relação com toda a comunidade, pela transparência das ações e pelo acompanhamento da 

melhoria da qualidade dos serviços por ela oferecidos, bem como pelas empresas terceirizadas. 

Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI): Internacionalização (Ações de intercâmbio, cooperação). O 

NAI têm desenvolvido um importante trabalho na Instituição. Tem propiciado o intercâmbio de alunos do 

curso de Farmácia junto à Universidade de Porto/Portugal. Oferece oportunidade para docentes e alunos de 

qualificarem em outros idiomas. Atualmente, o acesso de farmacêuticos em algumas empresas farmacêuticas 

do DAIA implica no conhecimento em língua inglesa e o NAI oferece a oportunidade de preparar o aluno e 

egresso para essa etapa de profissionalização. Ainda do ponto de vista de internacionalização, o curso de 

Farmácia e o NAI programaram para 2018/1 a oferta da disciplina: “Parasitologia Clinica” para alunos da 

graduação da Instituição e alunos da área de saúde de outros países. 

 
 

7. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

 

À medida que o Curso de Farmácia tem evoluído, um processo contínuo de auto-avaliação é instituído. A 

organização e desenvolvimento do processo de avaliação segue as seguintes etapas: 

 
 Preparação 

 Diagnóstico 

 Definição das ações requeridas 

 Implantação 

 Avaliação 

 Reformulação 

 

Para a fase de preparação o Núcleo Docente Estruturante realiza um “exercício de construção de um 

projeto de avaliação” que é lido pelos docentes para discussão e sugestões posteriores em reunião conjunta. O 

processo aborda os seguintes aspectos do projeto pedagógico e da implementação do curso: 

 Coerência do currículo com os objetivos do curso; 

 Coerência do currículo com o perfil desejado do egresso; 

 Coerência do currículo em face das diretrizes curriculares nacionais; 

 Adequação da metodologia de ensino à concepção do curso; 

 Inter-relação das disciplinas na concepção e execução do currículo; 
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 Dimensionamento da carga horária das disciplinas; 

 Adequação e atualização das ementas e programas das disciplinas; 

 Adequação, atualização e relevância da bibliografia. 

Com base na fase de preparação, as informações reunidas na etapa de diagnóstico constituem os 

indicadores representativos da realidade institucional, oferecendo os subsídios para análise e interpretação das 

dificuldades e/ou problemas existentes. A coleta destas informações é realizada em uma segunda reunião de 

discussão incluindo todos os professores que ministrarão aulas para a mesma turma de alunos no semestre e, de 

forma conjunta ou separadamente, a turma de alunos envolvida. Esta discussão abrange conteúdos e 

cronogramas das disciplinas, metodologia de ensino utilizado por cada docente, tempo requerido para trabalho 

extra-classe em cada disciplina, critérios de avaliação, datas de provas etc. Desta atividade decorrerá a sugestão 

de um conjunto de ações requeridas que garantam a manutenção das características do trabalho individual dos 

docentes na sua disciplina específica, e ao mesmo tempo permitam aos alunos visualizar uma harmonia na tarefa 

conjunta destes docentes no processo de ensino-aprendizagem, assegurando o desenvolvimento cognitivo dos 

alunos (ou seja, o desenvolvimento do seu raciocínio e do seu processo de “aprender a aprender”).  A 

implantação destas ações no decorrer do desenvolvimento do conteúdo das disciplinas ficará a critério dos 

docentes, determinando-se previamente o momento adequado para a avaliação propriamente dita do processo 

de ensino naquele semestre. O resultado da avaliação instruirá a reformulação do processo de avaliação para a 

etapa subseqüente. A médio e longo prazo o processo de avaliação deverá indicar dificuldades/problemas da 

implantação do Curso de Farmácia e suscitar mecanismos ou ações que permitam sanar estas dificuldades. 

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem deverá focalizar cada disciplina e suas peculiaridades 

e, de igual importância, o conjunto integrado de disciplinas ministradas a uma determinada turma. Esta avaliação 

deverá assim fornecer um quadro do desenvolvimento do processo e subsídios para novas ações visando o seu 

aprimoramento. 

Para a avaliação de aspectos da disciplina e do trabalho do docente a proposta para esta etapa é a 

aplicação de simulados do ENADE, incluindo questões discutidas pelos docentes de cada turma. Estas questões 

poderão ser modificadas periodicamente para atender à dinâmica do processo. A análise destes simulados 

deverá compor um relatório que subsidiará a definição de ações a serem implantadas a curto, médio e longo 

prazo. 

A avaliação do desempenho dos alunos em cada disciplina, já efetuada pelas atividades previstas 

(provas, relatórios, seminários etc.), poderá ser relatada e comentada pelo professor na forma de um relatório 

sucinto que deverá ser discutido em conjunto pelos docentes da turma. Este relatório comporá um documento  

que permitirá uma avaliação global da evolução do ensino-aprendizagem e norteará ações posteriores visando o 

seu constante aprimoramento. 

A auto avaliação do Curso de Farmácia está integrada com outras modalidades de avaliação da 

instituição, o Projeto de Auto Avaliação Institucional e resultados das avaliações externas. 
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ANEXO I 
 

REGIMENTO GERAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 
DE ANÁPOLIS-UniEVANGÉLICA 

 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO SELETIVO 

 
 

Art. 19. O Centro Universitário informará aos interessados, por ocasião da abertura de inscrições para 

o processo seletivo, via de catálogo, o seguinte: 

I - relação de seus dirigentes, diretores de cursos e programas, com indicação de titulação, qualificação 

profissional e regime de trabalho; 

II - relação dos professores, com indicação da área de conhecimento, titulação, qualificação profissional 

e regime de trabalho; 

III - descrição do acervo da biblioteca por área, política de atualização e informatização, bem como sua 

área física e as formas de acesso e utilização; 

IV - descrição dos laboratórios, com indicação da área física disponível, seus equipamentos e as áreas 

de conhecimento a que se destinam; 

V - relação de computadores destinados a cada curso, com as formas de acesso às redes de 

informação; 

VI - número máximo de alunos por turma; 

VII - relação dos cursos oferecidos, indicando o ato legal de reconhecimento e, quando o curso estiver 

em processo de reconhecimento, do ato legal de autorização; 

VIII - conceitos obtidos nas últimas avaliações feitas pelo Ministério da Educação e do Desporto, 

quando as houver; 

IX - valor corrente das mensalidades dos cursos e de suas habilitações e respectivas formas de 

reajuste; 

reajuste. 

 
 

X - valor das taxas e encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos e respectivas formas de 

 
 

Parágrafo único. As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual devem constar 

os cursos oferecidos com as respectivas vagas, os prazos para inscrição, a documentação exigida, a relação das 

provas, os critérios de classificação e de desempate e demais informações úteis. 

Art. 20. O processo seletivo, idêntico para grupos de cursos afins e unificado em sua realização, 

abrange conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar este nível 

de complexidade, e precedido de avaliação elaborada pela comissão responsável por este processo, podendo 

adotar formas inovadoras, ouvido o Conselho Acadêmico Superior. 

Parágrafo único. A comissão de seleção será composta por cinco membros capacitados, indicados 

pela Reitoria, ouvida a Chancelaria. 
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Art. 21. A classificação é feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite 

de vagas fixado, eliminados os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos pelo órgão 

competente. 

§ 1º A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se realiza a seleção, 

tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar 

a documentação exigida, dentro dos prazos fixados. 

§ 2º Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, pode o Centro Universitário realizar novos 

processos seletivos, ou preenchê-las por transferência ou, ainda, com matrícula de portadores de diploma de 

graduação, após processo próprio. 
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ANEXO II 
 

REGIMENTO GERAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 
DE ANÁPOLIS-UniEVANGÉLICA 

 
 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 

 
 

Art. 31. A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a frequência e o 

aproveitamento. 

Art. 32. A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida somente aos alunos 

matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas, ressalvadas as hipóteses legais. 

§ 1º Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina o aluno 

que não obtiver frequência equivalente a, no mínimo, setenta e cinco por cento das aulas e demais atividades 

programadas. 

§ 2º A verificação da frequência pode ser manual ou eletrônica, ficando seu controle, respectivamente, 

sob a responsabilidade do professor e do órgão competente. 

§ 3º A ausência coletiva às aulas, por parte de uma turma ou grupo de alunos, implica atribuição de falta 

e não impede que o professor considere ministrado o conteúdo programático planejado para o período em que a 

ausência se verificar, comunicando a ocorrência, por escrito, ao diretor de curso. 

§ 4º Os alunos, que têm direito a tratamento excepcional, e as gestantes terão suas faltas 

compensadas, conforme a legislação vigente e outras normas aprovadas pelo Conselho Acadêmico Superior. 

§ 5º O prazo para pedidos formulados com fundamento no parágrafo anterior é de três dias úteis, 

contados da data do início do motivo competindo ao diretor de curso a decisão da qual caberá recurso, no prazo 

de setenta e duas horas da data da ciência, ao Pró-Reitor Acadêmico para apreciação e deliberação. 

§ 6º Os requerimentos relativos ao regime excepcional, disciplinados neste Regimento Geral, devem ser 

instruídos com laudo médico ou documento equivalente. 

§ 7º Resguardadas as condições necessárias ao processo de aprendizagem, as ausências às 

atividades escolares, previstas no § 4o deste artigo, podem ser compensadas pela realização de trabalhos e 

exercícios domiciliares com acompanhamento do professor da disciplina, realizados de acordo com o plano de 

curso, fixados, em cada caso, consoante o estado de saúde do estudante e as possibilidades do Centro 

Universitário. 

Art. 33. O aproveitamento escolar é avaliado pelo acompanhamento contínuo do aluno e mediante os 

resultados por ele obtidos nos exercícios escolares, trabalhos, relatórios e demais atividades programadas em 

cada disciplina. 

§ 1º Compete exclusivamente ao professor da disciplina elaborar e aplicar os exercícios escolares, 

trabalhos, provas e outros meios de verificação de aprendizagem, bem como avaliar-lhes os resultados, 

ressalvados os casos de impedimentos justificados. 
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§ 2º Nos diversos meios de avaliação do aproveitamento escolar, são conferidas notas da escala de 

zero a cem. 

§ 3º Os documentos comprobatórios da avaliação do aproveitamento escolar deverão ser mantidos em 

arquivo ativo pela Secretaria-Geral, até o encerramento do período letivo. 

Art. 34. O aproveitamento nos trabalhos escolares de verificação, durante o período letivo, é expresso 

pela média de aproveitamento, que é a média aritmética de duas médias bimestrais atribuídas ao aluno. 

Parágrafo único. Na atribuição das médias bimestrais, além do resultado da prova ou exercício de 

verificação, o professor poderá levar em conta a participação e a aplicação aos estudos demonstrados pelo 

aluno, sendo os critérios de avaliação estabelecidos no plano de curso, orientado pelo respectivo projeto 

pedagógico. 

Art. 35. O aluno que obtiver, em qualquer disciplina, ao final do período letivo respectivo, o mínimo de 

setenta e cinco por cento de frequência e média de aproveitamento, igual ou superior a setenta, é considerado 

aprovado, sendo dispensado do exame final da disciplina. 

Art. 36. O aluno que tenha frequência de setenta e cinco por cento e média de aproveitamento inferior 

a setenta deverá prestar exame final na disciplina, que abrangerá o conteúdo programático desenvolvido durante 

o semestre letivo. 

Art. 37. Em qualquer disciplina, após o exame final, é considerado aprovado o aluno cuja média final 

seja igual ou superior a sessenta, obtida entre a média do aproveitamento e a nota do exame final, observada a 

frequência mínima obrigatória de setenta e cinco por cento. 

Art. 38. O aluno que, em qualquer disciplina, tenha deixado de prestar exame final, resguardado o 

disposto no art. 35, ou, tendo-o realizado, não haja logrado nos termos do artigo anterior, a média final sessenta, 

estará reprovado na disciplina. 

Art. 39. Atribui-se nota zero ao aluno que deixar de submeter-se às verificações de aprendizagem nas 

datas designadas e ao exame final, bem como ao que nela se utilizar de meio fraudulento. 

§ 1o Admitir-se-á avaliações substitutivas bimestrais, a critério do professor, no prazo estabelecido pelo 

calendário escolar. 

§ 2o Os substitutivos de exames finais devem ser requeridos na Secretaria Geral, no prazo de setenta e 

duas horas, a partir da sua realização. 

Art. 40. É permitida a revisão de provas e exames ao aluno que, em requerimento fundamentado, o 

solicitar, no prazo de setenta e duas horas após a publicação do resultado. 

Art. 41. O pedido de revisão de prova ou exame, devidamente fundamentado, formulado pelo aluno, 

após autuado pela Secretaria Geral, ressalvadas as hipóteses de delegação, será processado, observando-se os 

seguintes procedimentos: 

I - designação de comissão revisora pelo diretor de curso, composta pelo professor da disciplina e dois 

professores, preferencialmente de disciplinas afins; 

II - designação do dia, hora e local para a realização da revisão requerida; 

III - na data designada, os integrantes da comissão revisora, sob a presidência do professor da 

disciplina, decidirão pela procedência ou improcedência do pedido formulado; 
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IV - da decisão de improcedência, por unanimidade, não caberá recurso; 

V - da decisão de improcedência, por maioria de votos, caberá recurso, no prazo de setenta e duas 

horas, da data da ciência do resultado, ao colegiado de docentes, em número de cinco, designados pelo diretor 

do curso, sob a presidência deste, não cabendo recurso desta decisão. 

 
Parágrafo único. O pedido de revisão só poderá versar sobre erro material ou de interpretação do 

professor da disciplina por ocasião do julgamento ou análise da prova, exame ou trabalho escolar. 

Art. 42. No currículo seriado, o aluno promovido ao período letivo seguinte, em regime de dependência, 

deve matricular-se obrigatoriamente no novo período e nas disciplinas de que depende, salvo se não estiverem 

sendo oferecidas, observando-se, no novo período, a compatibilidade de horário, aplicando-se a todas as 

disciplinas as mesmas exigências de frequência e aproveitamento previstos neste regimento. 
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REGIMENTO GERAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 
DE ANÁPOLIS-UniEVANGÉLICA 

 

 
CAPÍTULO VI 

DOS ESTÁGIOS 

 
Art. 43. Os estágios supervisionados constam de atividades de prática pré-profissional, exercidas em 

situações simuladas e reais. 

Parágrafo único. Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total do estágio 

prevista no currículo pleno do curso. 

Art. 44. O estágio será coordenado, supervisionado e orientado por supervisor designado pelo diretor 

de curso. 

Parágrafo único. Observadas as normas gerais deste Regimento, o estágio obedecerá à 

regulamentação própria, de acordo com as especificidades de cada curso ou habilitação, elaborado pelo 

supervisor de estágio e aprovado pelo Conselho Acadêmico Superior. 
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LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. 
 

 

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 

428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei  nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de 

dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo 

único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o 

art. 6º da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 

2001; e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 
 

CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO 

 
Art. 1o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa 

à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições 

de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 

ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

§ 1o O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do 

educando. 

§ 2o O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

Art. 2o O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes 

curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. 

§ 1o Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito 

para aprovação e obtenção de diploma. 

§ 2o Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária 

regular e obrigatória. 

§ 3o As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, 

desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto 

pedagógico do curso. 

Art. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do mesmo 

dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos: 
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I – matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 

profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; 

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a 

instituição de ensino; 

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de 

compromisso. 

§ 1o O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo 

professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos 

relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final. 

§ 2o O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no termo 

de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os 

fins da legislação trabalhista e previdenciária. 

Art. 4o A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes estrangeiros 

regularmente matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do 

visto temporário de estudante, na forma da legislação aplicável. 

Art. 5o As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a 

serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico 

apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece 

as normas gerais de licitação. 

§ 1o Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do instituto do 

estágio: 
 
 

I – identificar oportunidades de estágio; 

II – ajustar suas condições de realização; 

III – fazer o acompanhamento administrativo; 

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais; 

V – cadastrar os estudantes. 

§ 2o É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos serviços 

referidos nos incisos deste artigo. 

§ 3o Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a 

realização de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada curso, assim 

como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular. 

Art. 6o O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, organizado 

pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração. 
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CAPÍTULO II 

DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 
 

Art. 7o São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos: 

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, 

quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de 

adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante 

e ao horário e calendário escolar; 

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 

profissional do educando; 

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório 

das atividades; 

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em 

caso de descumprimento de suas normas; 

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos; 

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de 

avaliações escolares ou acadêmicas. 

Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que se 

refere o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à 

medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante. 

Art. 8o É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de 

concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades programadas 

para seus educandos e as condições de que tratam os arts. 6o a 14 desta Lei. 

Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a 

parte concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 3o 

desta Lei. 

 
CAPÍTULO III 

DA PARTE CONCEDENTE 

Art. 9o As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e 

fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 

profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização 

profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações: 

I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu 

cumprimento; 
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II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural; 

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários 

simultaneamente; 

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível 

com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso; 

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação 

resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; VI – manter à disposição 

da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, 

com vista obrigatória ao estagiário. 

Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de que 

trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino. 

 
CAPÍTULO IV 

DO ESTAGIÁRIO 

 
Art. 10. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, 

a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso 

ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar: 

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e 

dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos; 

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da 

educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. 

§ 1o O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão 

programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde 

que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. 

§ 2o Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos 

de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de 

compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante. 

Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto 

quando se tratar de estagiário portador de deficiência. 

Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser  

acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio transporte, na hipótese de estágio não 

obrigatório. 

§ 1o A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, 

não caracteriza vínculo empregatício. 
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§ 2o Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de 

Previdência Social. 

Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) 

ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. 

§ 1o O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou 

outra forma de contraprestação. 

§ 2o Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de 

o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano. 

Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua 

implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio. 

 
CAPÍTULO V 

DA FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 15. A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo de emprego 

do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. 

§ 1o A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo ficará 

impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva do processo 

administrativo correspondente. 

§ 2o A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à filial ou agência em que for cometida a 

irregularidade. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

Art. 16. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu representante ou 

assistente legal e pelos representantes legais da parte concedente e da instituição de ensino, vedada a atuação 

dos agentes de integração a que se refere o art. 5º desta Lei como representante de qualquer das partes. 

Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes 

de estágio deverá atender às seguintes proporções: 

I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário; 

II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários; 

III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários; 

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários. 

§ 1o Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores empregados 

existentes no estabelecimento do estágio. 

§ 2o Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os quantitativos 

previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles. 
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§ 3o Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar em fração, 

poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior. 

§ 4o Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível médio 

profissional. 

§ 5o Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das 

vagas oferecidas pela parte concedente do estágio. 

Art. 18. A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei apenas poderá 

ocorrer se ajustada às suas disposições. 

Art. 19. O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1o de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 428. ...................................................................... 
§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe 

anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e 

freqüência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino 

médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada 

em formação técnico-profissional 

metódica. 

...................................................................... 

§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado 

por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz 

portador de deficiência. 

...................................................................... 

§ 7o Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio 

para o cumprimento do disposto no § 1o deste artigo, a contratação 

do aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à escola, desde que ele 

já tenha concluído o ensino fundamental.” (NR) 

Art. 20. O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de 

realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre 

a matéria. 

Parágrafo único. (Revogado).” (NR) 

 
 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 22. Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o 

parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória no 

2.164-41, de 24 de agosto de 2001. 
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Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 
André Peixoto Figueiredo Lima 

 
DOU de 26.9.2008, seção I, pág. 3 
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ANEXO V 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS/ UniEVANGÉLICA 
ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

CURSO DE FARMÁCIA 
REGULAMENTO 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
O estágio curricular supervisionado constitui-se em um instrumento importante para o aprimoramento da 

formação discente. A legislação, que trata do assunto, estabelece que os estágios têm a função de propiciar a 

complementação do ensino e da aprendizagem e por isso devem ser planejados, executados, acompanhados e 

avaliados em conformidade com os currículos e programas. A legislação estabelece, ainda, que essas ações 

devam se constituir em instrumentos de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento 

técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. 

 
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia/2001, o 

farmacêutico generalista deverá estar capacitado ao exercício de atividades referentes aos fármacos e aos 

medicamentos, às análises clínicas e toxicológicas e ao controle, produção e análises de alimentos. A formação 

do farmacêutico deve contemplar a oferta de estágios curriculares, sob supervisão docente. A carga horária de 

estágio deverá atingir, no mínimo, 20% da carga horária total do curso de graduação em Farmácia. Em razão do 

fixado pela legislação, a matriz curricular do Curso de Farmácia UniEVANGÉLICA, tem uma carga horária total de 

4716h, sendo 3924h em disciplinas e 792h em estágio contemplando todas as áreas inerentes a formação do 

farmacêutico. 

 
Assim, considerando a Lei nº 11.788/08 e as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Farmácia/2002, o Projeto Pedagógico do Curso, o colegiado do curso de Farmácia da UniEVANGÉLICA fixou, 

 
CAPITULO I 

 
DO LOCAL DE ESTÁGIO, ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR E ORIENTADOR DE ESTÁGIO 

 
Art.1º- Os estágios serão oferecidos no Campus da UniEVANGÉLICA, nas empresas do pólo 

Farmoquímico Goiano e nas Unidades Básicas de Saúde de Anápolis 
Art. 2º- Serão estabelecidas parcerias entre a UniEVANGÉLICA e empresas que possam oferecer 

estágios 
Art. 3º- Os estágios terão a orientação de um professor da Instituição e quando realizados em empresas 

parceiras terão a supervisão de um profissional habilitado pra o exercício de tal atribuição. 
§ 1º - A empresa parceira deverá designar um profissional para exercer a função de supervisor de 

estágio. 
 

estágio. 

 

§ 2º- O colegiado do curso de Farmácia deverá designar um professor, para atuar como orientador de 
 

Art. 4º- Ao orientador de estágio compete: 

I- Acompanhar o aluno no local do estágio; 

II- Elaborar um plano de atividades, a ser desenvolvido pelo aluno, previamente apreciado pelo colegiado 
do curso; 
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III- Acompanhar o cumprimento do plano de atividades, inclusive a freqüência do aluno; 
IV- Encaminhar à secretaria setorial, a avaliação do estagiário. 

 
CAPÍTULO II 

 
DO CRONOGRAMA DE ESTÁGIO 

Art. 5º-As datas estipuladas para realização de estágio não deverão seguir obrigatoriamente o calendário 

escolar da instituição. 
Art. 6º-As atividades de estágio serão realizadas, de acordo com a seguinte estrutura: 

 

Disciplina de estágio Período do 
curso 

Carga horária 
semestral 

Local 

Saúde Publica/ 
Assistência 
Farmacêutica 

4º 120h Unidades Básicas de Saúde de 
Anápolis 

Farmácia Comunitária 5º 120h Farmácia 
Universitária/UniEVANGÉLICA 

Manipulação 
Farmacêutica 

6º 140h Farmácia Universitária/ Setor de 
Manipulação/ UniEVANGÉLICA 

Farmácia Hospitalar 7º 100h Hospitais da cidade de Anápolis 

Análises Clínicas 8º 180h Laboratório de Análises Clínicas da 
UniEVANGÉLICA 

Análises de Alimentos 9º 80h Laboratório de Análises de Alimentos 
da UniEVANGÉLICA 

Indústria Farmacêutica 10º 200h Empresas Farmacêuticas 

 

CAPÍTULO III 
 

DO ESTAGIÁRIO 
Art. 7º- Para a realização do estágio, o estudante deverá: 

I- Desenvolver o plano de atividades programado para a realização do estágio 

II- Cumprir as normas estabelecidas no local de realização do estágio 

III- Apresentar relatório dentro do prazo estabelecido pelo supervisor de estágio 

IV- Obter 100% de frequência durante a realização do estágio. 

V- As justificativas de faltas serão avaliadas pela direção do curso, ouvido o orientador de estágio. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS EMPRESAS 
Art.8º- A empresa credenciada para conceder estágio deverá: 

I- Assinar um termo de convênio, de comum acordo, com a UniEVANGÉLICA 

I- Oferecer a atividade até o cumprimento da carga horária total estipulada para o estágio. 

II- Designar um profissional para atuar como supervisor de estágio 

 
CAPITULO V 

 

DA HABILITAÇÃO AO ESTÁGIO 
Art.9º- O estágio curricular supervisionado só será autorizado em empresas, órgãos conveniados pela Instituição 

de Ensino. 
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CAPITULO VI 
DA AVALIAÇÃO 
Art.10º- A avaliação do estudante será realizada pelo supervisor de estágio. 

Art.11- O estudante deverá entregar relatórios durante e ao final da realização de estágio, na dependência do 

plano de atividades do estagiário. 

Parágrafo único - o relatório final deverá ser acompanhado de uma análise do supervisor, sobre o 

desempenho do estagiário. 

Art.12- A avaliação do estagiário será expressa sob forma de conceito: aprovado, reprovado 

Art.13- Serão aprovados os estudantes que obtiverem frequência integral durante a realização do estágio. 

CAPITULO VII 
 

DO DESLIGAMENTO 
Art.14- O desligamento do estudante das atividades de estágio poderá ocorrer diante: 

I- não efetivação da matrícula; 

II- não comparecimento ao estágio, sem apresentação de justificativas dentro dos prazos estabelecidos pelo 

supervisor de estágio; 

III- ao término do curso; 

IV- a pedido do próprio estagiário. 

 
CAPITULO VIII 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art.15- Conforme a Lei Lei nº 11.788/08 a oferta do estágio curricular supervisionado não caracteriza vínculo 

empregatício de qualquer natureza, 

Art.16- Durante a realização do estágio curricular supervisionado o estudante deverá estar segurado contra 

acidente pessoais,. 

Art. 17. Este regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso de 

Farmácia. 

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Farmácia ou Pró- Reitoria Acadêmica da 

UniEVANGÉLICA. 

 

Colegiado do curso de Farmácia, maio de 2017 
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ANEXO VI 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
CURSO DE FARMÁCIA 

REGULAMENTO 

 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS- As atividades complementares devem ser vistas como uma alternativa para 

estimular o aluno a adquirir novos conhecimentos, ampliar os horizontes extra sala de aula. Trata-se de um 

instrumento importante para o aprimoramento da formação discente. Têm a função de propiciar o 

amadurecimento, incentivar o espírito crítico do aluno em diferentes aspectos inerentes à formação profissional , 

bem como na complementação do ensino e da aprendizagem. O Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia 

(PPC) estabelece uma carga horária de 150 horas para o exercício das Atividades Complementares. Para a 

regulamentação destas atividades, o Colegiado do Curso de Farmácia fixou, 

 
Art. 1º- São consideradas Atividades Complementares a participação em eventos técnico-científicos, 

monitorias, programas de incentivo de bolsas à iniciação científica (PIBIC), programa voluntário de iniciação 

científica (PIVIC), participação em projetos de pesquisa, estágio extra curricular, atividades de extensão, 

apresentação de trabalhos em eventos científicos, publicação de artigos científicos em periódicos da área. 

 
Art. 2º- A avaliação das atividades complementares será realizada por um professor, membro do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) responsável pelas atividades de avalição no curso. 

 
Art.3º- O professor designado para avaliar as Atividades Complementares terá as seguintes atribuições: 

 
1) organizar pastas individuais de alunos para a guarda de certificados, declarações, 

2) analisar a documentação pertinente, 

3) atribuir valores às atividades desenvolvidas pelo corpo discente 

4) registrar as atividades complementares, por discente, no “Cadastro de Atividades Complementares” 

do Sistema Acadêmico da UniEVANGÉLICA 

 
Art.4º - Cabe à direção do curso, à coordenação Pedagógica e demais membros do corpo docente a 
promoção de eventos e outras atividades que possam estimular o crescimento científico com vistas a 
oferta de atividades complementares. 

 
Art.5º-Para avaliação das atividades complementares serão utilizados os seguintes critérios: 

 
ATIVIDADES CARGA HORÁRIA DOCUMENTAÇÃO 

Eventos técnico-científicos : (apenas 

participação) 

20% da carga horária do 

evento 

Certificado  emitido pela 

Comissão Organizadora  do 

evento 

Eventos técnico-científicos: 100% da carga horária Certificado emitido pela 
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(minicursos, palestras, conferências, 

oficinas, workshop) 

do evento Comissão Organizadora do 

evento 

Eventos técnico-científicos: 

apresentação de resumos sob forma 

de posters, banners, apresentação 

oral. 

30h por trabalho 

científico 

Certificado emitido pela 

Comissão Organizadora do 

evento 

Monitoria 30 horas por monitoria Certificado emitido pela 

secretaria geral. 

PIBIC/PIVIC 30h por projeto de 

pesquisa 

Certificado emitido pela 

PROPPE 

Participação em outros projetos 

pesquisa 

30h por participação 

efetiva   no 

desenvolvimento do 

projeto 

Declaração do Pesquisador 

Responsável pelo projeto 

Publicação de artigo científico 50h por artigo científico Declaração do Editor ou 

Separata do Artigo 

Estágio extra curricular Até 30% da carga 

horária de cada estágio. 

No          total,        serão 

consideradas no 

máximo 50h. 

Declaração da Empresa 

concedente do estágio. Cópia 

do termo de compromisso do 

estagiário 

Atividades de Extensão. Até 10h 60%, da carga horária Certificado emitido pela 

PROPEE ou Instituição 

congênere 

Atividades  de  Extensão.  Mais que 

10h, até 50h 

50% da carga horária Certificado emitido pela 

PROPEE ou Instituição 

congênere 

Atividades de Extensão. Mais que 50h 40% da carga horária Certificado emitido pela 

PROPEE  Instituição 

congênere 

Cursos de idiomas Básico: até 20h 

 

Avançado: até 30h 

Diploma emitido pelo curso 

que conferiu o título 

Atividades Culturais: cine-clube e 

congêneres 

Até 20% da carga 

horária por atividade 

Certificado emitido pelo órgão 

responsável pela atividade 

Cursos de Complementação da 

formação acadêmica: Presenciais 

50% da carga horária do 

curso 

Certificado  emitido  pelo órgão 

ou   Empresa   que   ofertou   o 
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  curso 

Cursos de Complementação 

formação acadêmica: Online 

da 10% da carga horária do 

curso 

Certificado emitido pelo órgão 

ou Empresa que ofertou o 

curso 

Visita Técnica 100% da carga horária Certificado 

responsável 

emitido pelo 

 

Art.6º- Só terão validade, as atividades complementares realizadas durante a graduação em Farmácia. 
Art. 7º- Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado e ou Núcleo Docente Estruturante do Curso de 
Farmácia. 

Curso de Farmácia 
 
 

Atualizada em 31 de janeiro de 2017. 
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ANEXO VII 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS/UniEVANGÉLICA 

CURSO DE FARMÁCIA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

REGULAMENTO 

 

CAPITULO I 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Art.12 das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia/2001 estabelece 

que, para conclusão do Curso de Graduação em Farmácia, o aluno deverá elaborar um trabalho sob orientação 

docente. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia estabelece que o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

deva contemplar o desenvolvimento de um projeto de extensão, projeto de pesquisa bibliográfica ou um trabalho 

experimental. 

Considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia/2001, e o 

Projeto Pedagógico do Curso, o Colegiado de Farmácia da UniEVANGÉLICA fixou, 

 
CAPITULO II 

 

DAS FINALIDADES DO TCC 

 

Art.1º - O TCC tem por finalidade: 

 

I- Estimular o desenvolvimento da produção científica. 

II- Propiciar o desenvolvimento de um tema na área farmacêutica. 

III- Oferecer a oportunidade do desenvolvimento de um trabalho com enfoque multidisciplinar. 

IV- Estimular o aluno a desenvolver sua capacidade crítica, reflexiva e criativa na área de interesse. 

V- Propiciar inter-relação entre teoria e prática. 

VI- Propiciar maior interação entre corpo docente e discente. 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 

 

DOS PROJETOS E LINHAS DE PESQUISA 
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Art. 2º- Os projetos de pesquisa deverão ser elaborados, individualmente, no 5º período do curso, com o 

apoio do professor orientador. 

Art. 3º- Os projetos de pesquisa que envolvam seres humanos e animais deverão ser submetidos à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Art. 4º- Os trabalhos de conclusão de curso poderão ser desenvolvidos nas linhas de pesquisa do curso 

(ANEXO I). 

Art. 5º- Os trabalhos de conclusão de curso poderão ser apresentados sob a forma de monografia, 

segundo as normas da ABNT, ou em forma de artigo científico, segundo as normas do periódico. 
 
 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR 
 
 

Art. 6º - O orientador deverá: 

I- Ser portador, no mínimo, do título de especialista. 

II- Participar de encontros com o aluno, para orientar na elaboração e desenvolvimento do projeto, 

bem como na redação do Trabalho de Conclusão de Curso. 

III- Sugerir nomes para compor a banca examinadora do TCC. 

IV- Participar da banca de pré-defesa e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso. 

V- Viabilizar horários que propiciem as atividades de orientação. 

VI- Certificar-se da versão definitiva do TCC. 

Art. 7º- Professores de outras instituições poderão orientar TCC no Curso de Farmácia da 

UniEVANGÉLICA, se não houver professores do curso que atuem na área de interesse do aluno. 

Art. 8º- A qualidade do trabalho desenvolvido pelo aluno é de responsabilidade de ambos, orientador e 

orientando. 

Art. 9º- Um docente do Curso de Farmácia da UniEVANGÉLICA poderá orientar, no máximo, 04 alunos. 
 
 

 

CAPÍTULO V 

DO ORIENTANDO 
 
 

Art. 10º - Para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso, o estudante deverá: 

I- Cumprir as normas estabelecidas neste regulamento. 

II- Optar pelo desenvolvimento de um projeto de pesquisa e identificar um orientador a partir do 5º 

período do curso. 

III- Protocolar na secretaria setorial, os dados referentes ao projeto de pesquisa e nome do 

orientador, conforme ficha cadastral. 

IV- Apresentar relatórios dentro do prazo estabelecido pelo orientador. 
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V- No 7º período do curso, participar do “Seminário I - Pré-defesa do Trabalho de Conclusão de 

Curso”, perante banca examinadora constituída por três membros. 

VI- No oitavo período do curso, participar do “Seminário II - Defesa do Trabalho de Conclusão de 

Curso”, perante banca examinadora constituída por três membros. 

VII- Realizar o trabalho de forma individual. 
 
 

CAPÍTULO VI 

DA COORDENAÇÃO 
 
 

Art. 11º - As atividades que envolvem o TCC, estarão sob a coordenação de um docente, com experiência 

prévia em orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso e portador, no mínimo, do título de especialista. O 

coordenador deverá: 

I- Auxiliar os alunos na escolha do orientador e definição do tema objeto da pesquisa. 

II- Colher no cadastro de projetos, o ciente do orientador e orientando. 

III- Encaminhar, semestralmente, à direção do curso o cronograma de atividades de TCC explicitando 

nome do orientador, título do projeto de pesquisa e orientando. 

IV- Promover, semestralmente, um fórum de discussão sobre pesquisa científica. 

V- Promover a realização do Seminário I para pré-defesa do TCC, com atuação de banca examinadora, 

orientador e orientando. 

VI- Promover a realização do Seminário II para defesa pública do TCC, com atuação de banca 

examinadora, orientador e orientando. 

VII- Encaminhar à secretaria setorial, todos os dados referentes à defesa do TCC de cada aluno. Entre 

estes: nome, título do trabalho, nome do orientador, data da defesa, composição da banca 

examinadora, avaliação final e um exemplar do trabalho. 

VIII- Avaliar, com a banca examinadora, a possibilidade do encaminhamento do trabalho para publicação 

em periódicos de circulação nacional. 

 
 
 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A Instituição deverá assegurar, aos alunos, toda a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento do 

Trabalho de Conclusão de Curso. Os projetos de pesquisa devem ter a conotação de um trabalho de graduação, 

valorizando-se o bom nível e qualidade científica. 

 
Curso de Farmácia, abril de 2007. 
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ANEXO VIII 

 
 

RESOLUÇÃO CAS Nº. 44, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010. 

 
 

Regulamenta os critérios de constituição e define as atribuições do 
Núcleo Docente Estruturante. 

 
O CONSELHO ACADÊMICO SUPERIOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS, no uso de suas 

atribuições regimentais e estatutárias, em reunião do dia 16/12/2010, considerando a proposta da Pró-Reitoria 
Acadêmica, resolve: 

 

Art. 1° Aprovar o Regulamento das atribuições e critérios de constituição do Núcleo 
Docente Estruturante de Curso do Centro Universitário de Anápolis, constante do anexo único. 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 
 
 
 

 

Carlos Hassel Mendes da Silva 
Reitor UniEVANGÉLICA 

Presidente do CAS 
 

RESOLUÇÃO CAS Nº. 44, DE 17/12/2010 
ANEXO ÚNICO 

 
 

REGULAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES E CRITÉRIOS DE CONSTITUIÇÃO DO 
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DE CURSO 

 
 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
Art. 1º O Núcleo Docente Estruturante - NDE, em conformidade com a Res. CONAES nº 1, de 17 de junho de 

2010, constitui-se da equipe docente destinada a participar do processo de gestão acadêmica dos cursos de 
graduação. 

 

Art 2º O NDE tem por finalidade elaborar, atualizar e avaliar continuamente o Projeto Pedagógico do curso,  
assim como acompanhar o processo de implantação, definindo sua organização didática e administrativa, 
submetendo ao colegiado para aprovação das propostas de alterações ou melhorias. 

 

Parágrafo único. Constituem referências para orientação das atribuições do NDE 

para elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de graduação a Legislação da Educação Superior, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais, quando definidas pelo MEC, os Instrumentos de Avaliação de Cursos de Graduação 
(reconhecimento) – MEC/INEP, os Referenciais Institucionais para Elaboração de PPCs e demais Regulamentos 
e Normas Institucionais. 
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CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO E DESIGNAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
 

Art 3º O Núcleo Docente Estruturante será composto atendendo-se aos seguintes 

critérios: 
I - pelo Diretor do curso; 
II – por, no mínimo, cinco docentes pertencentes ao corpo docente do curso, indicados pelo diretor do curso, com 
aprovação da Reitoria. 

 

Art 4º O docente indicado para a composição do NDE deve atender aos seguintes critérios: 
 

§ 1º Ser reconhecido na área de atuação profissional e possuir relevante experiência acadêmica nas atividades 

de ensino, pesquisa ou extensão. 
 

§ 2º Ser vinculado ao curso atuando na liderança de diferentes atividades acadêmicas, como coordenação 
pedagógica, coordenação de extensão, envolvido com produção científica, estágios e atividades de prática 
profissional desenvolvidas em laboratórios, clínicas, internas ao curso ou externas, em instituições conveniadas. 

 
§ 3º Todos os integrantes do NDE devem ser contratados em regime de tempo 
parcial ou integral e 60%, no mínimo, deve ter titulação acadêmica obtida em 
programas de pós-graduação stricto sensu. 

 
Art. 5º A indicação dos membros do NDE será feita pelo diretor do curso, cuja designação oficial será feita em 
Portaria expedida pela Reitoria, com mandato de três anos, assegurando-se sua renovação parcial, mediante 
avaliação do exercício da função. 
Parágrafo único. No caso de cursos novos, a equipe do NDE poderá será implementada gradualmente, devendo 

estar completa até a metade do tempo previsto para implantação do curso. 
 

CAPITULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 
 

Art. 6º O NDE tem como função geral auxiliar a Direção do Curso em suas 
necessidades pedagógicas, exercendo juntamente com o diretor, as seguintes 
atribuições: 

 
I - planejar as atividades acadêmicas que efetivem o cumprimento do PPC, assegurando os aspectos do 
processo formativo e a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

 
II - zelar pela integralização curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino previstas no 
currículo; 

 

III - monitorar e avaliar a realização das atividades teóricas e práticas de ensino, pesquisa (iniciação científica e 
TCC) e extensão, identificando potencialidades e fragilidades e propondo ações de melhorias contínuas; 

 
IV - acompanhar os processos de avaliação do ensino e da aprendizagem e sua coerência com a concepção do 
curso, as normas institucionais e legislação da educação superior, promovendo as melhorias necessárias; 

 
V - discutir e aprovar no colegiado do curso as propostas de alteração da matriz curricular do curso, zelando por 
sua coerência com as Diretrizes Curriculares do Curso, e encaminhando-as para as Pró-Reitorias, no que couber, 
para pareceres e posterior aprovação do CAS; 

 
VI - incentivar e definir normas e critérios para as diferentes atividades do curso e supervisionar seu 
desenvolvimento: 

 
a) Monitoria; 
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b) Iniciação Científica; 
c) Atividades de Extensão; 
d) Trabalhos de Conclusão; 
e) Estágios Supervisionados; 
f) Atividades Complementares; 

 
VII - submeter todas as propostas de normas e regulamentos à aprovação do colegiado do curso, anexando-as 
ao PPC; 

 

VIII - deliberar sobre assuntos referentes à vida acadêmica dos alunos, em conformidade com a legislação 
educacional e com as normas e princípios institucionais; 

 
IX - planejar e organizar as atividades de acolhimento e orientação dos alunos ingressantes, atividades de 
nivelamento, assim como planejar as atividades com os 
alunos concluintes; 

 
X - planejar e operacionalizar anualmente o processo de autoavaliação do curso, nas seguintes dimensões: 

 
a) concepção e implementação do PPC, identificando aspectos positivos, assim como as fragilidades; 
b) processo de ensino e aprendizagem e sua coerência com a concepção didático-metodológica prevista no 

PPC, identificando fragilidades e potencialidades, encaminhando os resultados da avaliação ao colegiado 
de professores, para discussão e elaboração de propostas de melhorias; 

c) indicadores oficias do corpo docente, assim como seu desempenho acadêmico, promovendo processos 
de capacitação ou outras ações de melhoria; 

d) condições de funcionamento do curso em sua infraestrutura física e 
tecnológica, propondo melhorias. 

 

Art. 7º Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Acadêmico Superior. 
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ANEXO IX 
 

PROGRAMA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA DO CURSO DE FARMÁCIA 

 
 

INTRODUÇÃO 

O exercício da Monitoria constitui-se em uma atividade de grande relevância, especialmente, por 

estimular no aluno de graduação sua vocação para a docência. Além disso, constitui uma oportunidade  de 

reforço no processo de aprendizagem. Nesta perspectiva, o colegiado do curso de Farmácia elaborou proposta 

que regulamenta a monitoria, contemplando todas as etapas relevantes e pertinentes ao processo tais como 

inscrição, seleção, acompanhamento e avaliação do monitor. 

 
1. OBJETIVOS 

O Programa de Monitoria Voluntária do Curso de Farmácia tem como objetivo estimular o interesse do 

aluno pela carreira docente, através de sua participação nas atividades de ensino do curso, 

 

 
 

 
caberá: 

2. ESTRUTURA 

O Programa de Monitoria Voluntária será coordenado pela Diretoria do Curso de Farmácia a quem 

 
 

a) Elaborar as normas e o regulamento que regem o Programa; 

b) Expedir certificado de monitoria e fornecer declarações; 

c) Supervisionar o Programa de Monitoria Voluntária; 

d) Proceder às inscrições; 

e) Acompanhar e avaliar o desempenho do monitor com base na freqüência mensal, 

relatório semestral e final, com parecer do professor – orientador; 

f) Emitir parecer sobre cumprimento de freqüência e atividades do monitor; 

3. SELEÇÃO 

a) O processo terá início mediante o encaminhamento de um ofício, por um professor orientador, dirigido 

à Diretoria do Curso, solicitando abertura do processo seletivo para monitoria voluntária. 

b) Divulgação de edital, tratando do processo seletivo, pela diretoria do Curso de Farmácia contemplando 

nome da disciplina, período de inscrição, critérios de seleção 

c) Divulgação do Programa da (s) disciplina (s) 

c) Inscrição dos candidatos através do Formulário 01. 

d) Os candidatos deverão ter obtido nota igual ou superior a 80,0 na disciplina objeto do concurso de 

monitoria 

c) Aplicação, pelos professores-orientadores, de uma prova escrita e ou didática sobre o conteúdo da 

disciplina. Deverá ser empregado, também, o critério “Entrevista”; 

d) Será eliminado o candidato que não obtiver nota igual ou superior a 70,0 nas provas mencionadas no 

item c; 
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e) O candidato aprovado assinará um termo de compromisso, Formulário 02 e preencherá, com a 

aquiescência do orientador, um Plano de Trabalho, Formulário 03; 

4. ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

a. Participar, junto com o professor orientador, das atividades de ensino, de acordo com o seu grau 

de conhecimento e com os objetivos do Plano de Trabalho; 

b. Facilitar o relacionamento entre os alunos e professores contribuindo para o cumprimento do 

plano de ensino da disciplina; 

c. Avaliar o andamento da disciplina do ponto de vista do aluno, apresentando sugestões ao 

professor; 

d. Ter frequência integral às atividades de monitoria; 

e. Apresentar relatórios semestral e final; 

f. Apresentar ao professor orientador, quando for o caso, proposta de seu desligamento do 

Programa, com antecedência mínima de 15 dias. 

5- SERÁ VEDADO AO MONITOR: 

a. Substituição do professor em atividade docente, incluindo ministrar aulas; 

b. Avaliação dos alunos; 

c. Preenchimento de diários de classe; 

d. Atividades meramente administrativas; 

e. Atividades de monitoria coincidindo com o horário das disciplinas em que estiver matriculado. 

f. O acúmulo de disciplinas de monitorias dentro do mesmo período letivo. 

6- O MONITOR SERÁ DESLIGADO DE SUAS FUNÇÕES: 

a. Pelo não cumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no Plano de trabalho 

b. Relacionamento inadequado com o orientador ou outros monitores; 

c. Por desejo pessoal do monitor (desistência); 

Caso o desligamento ocorra durante o primeiro semestre da vigência da monitoria voluntária, o aluno 

perde seu direito de receber qualquer declaração ou certificado que comprove sua participação no programa de 

monitoria voluntária. No caso de desligamento no segundo semestre do programa, o aluno receberá uma 

declaração comprovando sua participação no Programa de Monitoria Voluntária no período correspondente. 

7. RENOVAÇÃO 

Será possível renovar a monitoria por mais um ano, improrrogável, dentro das normas estabelecidas para 

os candidatos à monitoria voluntária. Para os candidatos à renovação, é condição adicional ter parecer favorável 

nos relatórios parcial e final do ano anterior. Neste caso, o candidato à renovação deverá preencher o Formulário 

05, juntamente com seu orientador, apresentando novo Plano de Trabalho do Monitor. 

8. REQUISITOS DO PROFESSOR - ORIENTADOR 

Para poder participar do Programa de Monitoria, o professor deve possuir experiência e formação 

compatíveis com a função de orientador, ser no mínimo especialista, dispor de tempo para a orientação do 

monitor. 

9. ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR - ORIENTADOR 
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a. Participar da elaboração do processo de seleção de monitores; 

b. Elaborar o Plano de Trabalho do Monitor, em conjunto com seu monitor; 

c. Orientar e/ou assistir o monitor em suas atividades específicas, reunindo-se periodicamente para 

planejar, acompanhar e avaliar o trabalho do Monitor de acordo com o Plano de Trabalho; 

d. Identificar eventuais falhas na execução do Projeto de Monitoria e propor soluções para 

resolução dos problemas; 

e. Encaminhar a frequência do monitor à Direção do Curso de Farmácia até o último dia do 

mês; 
 
 

f. Avaliar periodicamente o trabalho do Monitor, elaborando relatórios semestrais (parcial e final), 

g. Promover ou participar de reuniões de integração dos monitores da Área; 

Fica vedado ao Professor Orientador usar o Monitor como substituto nas aulas práticas ou 

teóricas. O papel do Monitor é de auxiliar, não substituir o professor. 

10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

O acompanhamento e a Avaliação do monitor serão feitos pelo Professor-orientador através do: 

 Cumprimento do Plano de Trabalho do Monitor 

 Relatórios (parcial e final) de Avaliação do Monitor. Os relatórios serão entregues na Secretaria 

do Curso de Farmácia de acordo com calendário estabelecido em edital pelo Programa de Monitoria Voluntária. 
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO DE MONITORIA 

(Formulário no 01) 
 

 
  , aluno regularmente 

matriculado    no    Curso.......................................................    sob o   no   ,    CPF   no
 

  _, residente à rua 

  _, no 
  , bairro 

  ,   telefone   _, vem requerer inscrição ao 

concurso de monitoria na DISCIPLINA de  _. 

Declara  que  a  conclusão  de  seu  curso  está  prevista  para  o  ano  , que obteve 

aprovação na disciplina objeto desta Seleção, responsabilizando-se pelas informações acima. 

 
Anápolis,  / /  

 
 
 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
 
 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
 

O  Candidato  cursou  a  disciplina  no semestre  de  , obtendo aproveitamento de 

  _%. 

OBSERVAÇÃO: 

 

 

 

DESPACHO FINAL: DEFERIDO ( ) 

INDEFERIDO ( ) 

 
 

Anápolis  / /  DIRETORIA 

DO CURSO DE FARMÁCIA ATA DE 

SELEÇÃO DE MONITORIA 

(Formulário no 02) 

ÁREA:   _ 

NO DE VAGAS:    
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NO DE INSCRIÇÕES:  DATA DA SELEÇÃO:  / /  
 

Classific 

Ação 

Matríc 

ula 

Candidato Nota 

na Avaliação 

Aproveit 

am. na 

disciplina 

Média 

      

COMISSÃO DE SELEÇÃO (professores da área) 

1.   

2.   

3.     

Anápolis,  / /  

 

Diretor do Curso de Farmácia 



Projeto Político Pedagógico do Curso de Farmácia 168 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO MONITOR 

(Formulário no 03) 
 
 

 

ANO:    
 
 

  , 

No  de matrícula  , aluno do período do Curso de Farmácia, assume o 

compromisso de exercer no período de        /        /        a        /         /         a Monitoria,  assumindo os      

seguintes compromissos: 

a) Cumprir  horas semanais de trabalho; 

b) Desenvolver o Plano de Trabalho do Monitor elaborado em conjunto com o Professor – 

Orientador; 

c) Apresentar relatório semestral ao Professor – Orientador, 

d) Cumprir as disposições normativas inerentes ao Programa de Monitoria. 

 
 

Ciente de que a monitoria é voluntária e não constitui nenhum tipo vínculo empregatício, para firmar a 

validade do que aqui se estabelece, assino o presente TERMO DE COMPROMISSO, em 02 (duas) vias, fazendo 

jus ao benefício da Monitoria (certificado de participação no Programa da Monitoria Voluntária) somente enquanto 

nela permanecer e convier ao CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPLOIS. 

 
 

Anápolis,  / /  
 
 
 

Assinatura do Monitor 
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PLANO DE TRABALHO DO MONITOR 

(Formulário no 04) 
 

 
MONITOR:  ÁREA:  _ 

PROFESSOR-ORIENTADOR:     

 

 
DISCIPLINA (Período) 

 
No de 

Turmas 

 
No 

Provável de 

Alunos 

Carga Horária 

Sala 

de Aula 

Prática 

ou Laboratório 

     

 
 

ATIVIDADES PROPOSTAS Material necessário (quantidade) Carg 

a horária 

Data 

Previ 

sta 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Anápolis,  / /  

 

Monitor Professor - Orientador 
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RELATÓRIO DO MONITOR 

(Formulário no 05) 
 

 
MONITOR:    

ORIENTADOR:  _  ÁREA:  

ATIVIDADES REALIZADAS 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES NÃO - REALIZADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTRAS ATIVIDADES EXTRA – PLANO 

 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAGEM ADQUIRIDA 
 

 

 

Anápolis,  / /  
 
 
 

 

Monitor 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO MONITOR (    ) PARCIAL (    ) FINAL 

(Formulário no 06) 
 

 
ORIENTADOR:  _  _ÁREA:  

MONITOR:    _ 

 
1. Quais foram as atividades desenvolvidas pelo monitor neste semestre? 

 
 
 
 
 
 

2. Durante este semestre, como foi o desempenho do monitor quanto: 

 
 

2.1 Ao domínio do conteúdo da disciplina? 

Bom ( ) Regular ( ) Insuficiente  ( ) 

2.2 À operacionalização das atividades programadas? 

Bom ( ) Regular ( ) Insuficiente  ( ) 

2.3 À assiduidade e pontualidade? 

Bom ( ) Regular ( ) Insuficiente  ( ) 

2.4 Ao relacionamento com a equipe de trabalho? 

Bom ( ) Regular ( ) Insuficiente  ( ) 

2.5 À participação, regularidade e capacidade na resolução de problemas? 

Bom ( ) Regular ( ) Insuficiente  ( ) 

 
3. Como o monitor é orientado para o desenvolvimento das atividades? 

 
 

4. Que sugestões você daria para melhorar este Programa? 

 
 

 
Anápolis,  / /  

 

Professor – Orientador 



Projeto Político Pedagógico do Curso de Farmácia 172 

 

 

 
 
 
 
 
 

FREQÜÊNCIA DO MONITOR 

CURSO DE FARMÁCIA 

 
ORIENTADOR:  _   

MONITOR:  

DISCIPLINA: 

TURM 

A:Data 

Assinatura do Monitor Conteúdo Desenvolvido 

   

Hora Alunos Presentes Alunos Presentes 

Início:   

   

Hora   

Térmi 

no: 

  

   

   

   

   

   

   

Data Assinatura do Monitor Conteúdo Desenvolvido 

   

Hora Alunos Presentes Alunos Presentes 

Início:   

   

Hora   

Térmi 

no: 
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Data Assinatura do Monitor Conteúdo Desenvolvido 

   

Hora Alunos Presentes Alunos Presentes 

Início:   

   

Hora   

Térmi 

no: 

  

   

   

   

   

   

 

Anápolis,  / / , Prof. Orientador   
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REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 

(Formulário no 08) 
 
 

 
       , aluno regularmente 

matriculado No CURSO...............................................sob o no    _, CPF no
 

  _, residente à rua 
  _, no 

  , bairro 
  ,   telefone  ,   vem   requerer   renovação  de 
monitoria na Área de   , sob a orientação do 
Prof.  . 

Declara estar ciente de que a renovação da monitoria nesta área será por mais um ano, improrrogável. 

 
Anápolis,  / /  

 
 
 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
 
 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
 

O  Candidato  foi  monitor  da  área  no ano de  , apresentando os relatórios de freqüência e 
avaliação, cumprindo satisfatoriamente suas funções, descritas no Projeto de Monitoria e Plano de Trabalho do 
Monitor. 

 
OBSERVAÇÕES DO PROFESSOR-ORIENTADOR: 

 

 

 

 

Anápolis,  / /  

 

ASSINATURA DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

 

DESPACHO FINAL: DEFERIDO ( ) 

INDEFERIDO ( ) 

Anápolis  / /  

  _ 

DIRETORIA DO CURSO DE FARMÁCIA 
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ANEXO X 

 
 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE 

EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL – CONCEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETRIZ BRASILEIRA PARA O CUIDADO E A UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS 

PARA FINS CIENTÍFICOS E DIDÁTICOS - DBCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília/DF – 2013 
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INTRODUÇÃO 

 
 

I - FINALIDADE DA DIRETRIZ BRASILEIRA DE PRÁTICA PARA O 

CUIDADO E UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS PARA FINS CIENTÍFICOS E DIDÁTICOS - DBCA 

 
 

 
1.1. A finalidade desta Diretriz é apresentar princípios de condutas que permitam garantir o cuidado e 

o manejo éticos de animais utilizados para fins científicos ou didáticos. 

Os princípios estabelecidos nesta Diretriz são orientações para pesquisadores, professores, estudantes, 

técnicos, instituições, Comissões de Ética no Uso de Animais – CEUAs e todos os envolvidos no cuidado e 

manejo de animais para fins científicos ou didáticos. 

 
1.2. Esta Diretriz ressalta as responsabilidades de todos que utilizam animais para: 

 
 

(a) garantir que a utilização de animais seja justificada, levando em consideração os benefícios científicos 

ou educacionais e os potenciais efeitos sobre o bem-estar dos animais; 

(b) garantir que o bem-estar dos animais seja sempre considerado; 

 
 

(c) promover o desenvolvimento e uso de técnicas que substituam o uso de animais em atividades 

científicas ou didáticas; 

(d) minimizar o número de animais utilizados em projetos ou protocolos; 

 
 

(e) refinar métodos e procedimentos a fim de evitar a dor ou a distresse de animais utilizados em 

atividades científicas ou didáticas. 

 
1.3. Esta Diretriz, assim como a legislação brasileira, estabelece a responsabilidade primária das 

CEUAs em determinar se a utilização de animais é devidamente justificada e garante a adesão aos princípios de 

substituição (replacement), redução (reduction) e refinamento 

(refinement). 

 
 

1.4. É dever do usuário cumprir os princípios estipulados nesta DBCA e nas Leis e normas que regem a 

conduta ética de indivíduos cujo trabalho envolve o uso de animais para fins científicos ou didáticos e é dever das 

CEUAs zelar por sua aplicação. 

 
 
 

 
II - ESCOPO DA DBCA 
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2.1. Esta Diretriz abrange os aspectos da criação, cuidado e uso de animais para fins científicos ou 

didáticos; especifica as responsabilidades de usuários e instituições; detalha os procedimentos operacionais; 

descreve o quadro de membros e as atividades das CEUAs; orienta os procedimentos para aquisição, uso e 

cuidados ambientais de animais utilizados para fins científicos ou didáticos. As recomendações incluídas nesta 

Diretriz se aplicam a todos os animais que estejam sob a égide da Lei nº 11.794, de 2008. 

2.2. Os usuários e aqueles envolvidos com o trato de animais devem levar em consideração 

conhecimentos atualizados e os preceitos vigentes quando se propuserem a utilizar espécies animais que não 

estejam sob o escopo da Lei nº 11.794, de 2008. 

 
2.3. O uso de animais em estágios iniciais de desenvolvimento, pré e pós-natal nos grupos 

taxonômicos em que o termo se aplicar, ou anterior ao momento em que puderem se alimentar de forma 

independente nos demais grupos, deve obter aprovação prévia pela CEUA. 

 
III - DEFINIÇÕES DE TERMOS UTILIZADOS NO CONTEXTO DA 

DBCA 

 
3.1. Eutanásia: processo de matar um animal com o mínimo de dor e distresse . 

 
 

3.2. Animais de produção: animais utilizados na agropecuária e aquicultura comerciais. 

 
 

3.3. Animal: qualquer vertebrado vivo não humano, das espécies classificadas no filo Chordata, 

subfilo Vertebrata, como disposto na Lei nº 11.794, de 2008. 

 
3.4. Animais Silvestres: aqueles pertencentes à fauna silvestre nativa ou exótica, em vida livre ou 

em cativeiro. 

 
3.4.1. Animais Silvestres Nativos: referem-se às espécies nativas, migratórias, aquáticas ou 

terrestres, que tenham a sua vida ou parte dela ocorrendo naturalmente dentro dos limites do Território Brasileiro 

e suas águas jurisdicionais. 

 

 

natural. 

3.4.2. Animais Silvestres Exóticos:  referem-se a espécies ocorrentes fora de sua área de distribuição 

 
 

3.5. Atividade científica: atividade que, usando método científico, visa ao avanço de conhecimento e 

inovações tecnológicas. 
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3.6. Bem-estar animal: Estado de equilíbrio físico e mental do animal em seu ambiente. O bem-estar 

não é um estado absoluto, mas sim relativo e pode variar segundo mudanças ambientais. 

 
3.7. Biotério: definição de acordo com a Resolução Normativa nº 03 do CONCEA, de 14 de 

dezembro de 2011: “local onde são criados ou mantidos animais para serem usados em ensino ou pesquisa 

científica, que possua controle das condições ambientais, nutricionais e sanitárias”. 

 
3.8. Biotério de criação: definição de acordo com a Resolução Normativa nº 03 do CONCEA, de 14 

de dezembro de 2011: “local destinado à reprodução e manutenção de animais para fins de ensino ou pesquisa 

científica”. 

 
3.9. Biotério de manutenção: definição de acordo com a Resolução Normativa nº 03 do CONCEA, 

de 14 de dezembro de 2011: “local destinado à manutenção de animais para fins de ensino ou pesquisa 

científica”. 

 
3.10. Biotério de experimentação: definição de acordo com a Resolução Normativa nº 03 do 

CONCEA, de 14 de dezembro de 2011: “local destinado à manutenção de animais em experimentação por tempo 

superior a 12 (doze) horas”. 

 
3.11. CEUA: Comissão de Ética no Uso de Animais com constituição, deveres e responsabilidades 

regidos pela Lei nº 11.794, de 2008. 

 
3.12. Clone animal: cópia genética de outro animal ou cadáver. 

 
 

3.13. Conflito de interesse: situação na qual um membro da CEUA possa se encontrar envolvido, de 

modo a impedir-lhe a necessária isenção e, assim, influenciar ou ter influência não indesejável no exercício de 

suas funções como membro da Comissão. 

 
3.14. Consenso: resultado de um processo de tomada de decisão por meio do qual preocupações 

legítimas de membros da CEUA são tratadas, e, como resultado do qual, todos os membros aceitam a decisão 

final, mesmo quando ela não for a opção preferida de algum membro. 

 
3.15. Distresse: estado de desconforto no qual o animal não é capaz de se adaptar completamente 

aos fatores estressores e manifesta respostas comportamentais ou fisiológicas anormais. 

 
3.16. Dor: experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão real ou potencial. 
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3.17. Ensino: divulgação, treino ou demonstração de conhecimentos ou técnicas em qualquer área da 

ciência. 
 
 

3.18. Espécime de referência: Indivíduo representativo de uma espécie, depositado em coleção 

biológica científica como testemunho da identidade do organismo utilizado em experimento científico. 

 
3.19. Espécime: individuo de uma população de uma determinada espécie. 

 
 

3.20. Ética: conduta humana em que ações podem ser consideradas boas ou más, corretas ou 

erradas. A ética é aplicada na avaliação do que pode ou o que não deve ser realizado em animais utilizados para 

fins científicos ou didáticos. 

 
3.21. Eutanásia: modo de matar o animal, sem dor e com mínimo de distresse. 

 
 

3.22. Instalações: locais onde animais são mantidos, incluindo currais, cercados, viveiros, 

baias, tanques, lagos, entre outros. 

3.23. Modificação genética (de animais): o uso de qualquer técnica para a modificação de genes ou 

outro material genético, mas não incluindo o uso de processos naturais, como a reprodução sexual. 

 
3.24. Monitoramento: medidas adotadas para avaliar as condições sanitárias, físicas, ambientais e de 

bem-estar de animais de acordo com a DBCA. 

 
3.25. Morte como desfecho: quando a morte de um animal é a medida adotada para avaliar processos 

biológicos ou químicos. 

 
3.26. Objetivo principal do projeto: é o conjunto de metas contidas no projeto de pesquisa para que 

seja alcançado o resultado proposto. 

 
3.27. Observância: conduta tomada em concordância com os preceitos da Diretriz. 

 
 

3.28. Pesquisador: qualquer pessoa qualificada que utilize animais para fins científicos ou didáticos. 

 
 

3.29. Procedimento Operacional Padrão (POP): descrição detalhada de procedimentos 

padronizados. 

 
3.30. Projeto: plano de trabalho que descreve atividades científicas ou didáticas. 
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3.31. Proposta: solicitação por escrito feita a uma CEUA para realização de um projeto para  

propósitos científicos ou didáticos com animais e que descreva o protocolo utilizado. Pode ou não conter a  

íntegra do projeto. 

 
3.32. Protocolo: descrição detalhada de métodos e procedimentos utilizados em atividades científicas 

ou didáticas e que são aplicados em um ou mais projetos. 

 
3.33. Reutilização: usar o mesmo animal depois de alcançado o objetivo principal do projeto, cujo 

protocolo experimental foi aprovado pela CEUA. 

 
3.34. Transferência nuclear de célula somática: técnica de inserir material nuclear de uma célula 

somática em um oócito cujo núcleo foi removido. 

 
3.35. Uso sequencial: procedimentos envolvendo o mesmo animal, realizados em diferentes 

momentos do projeto, necessários para atingir o seu objetivo principal, cujo protocolo experimental foi aprovado 

pela CEUA, desde que não incorra em desconforto ou sofrimento para os animais e contribua para redução do 

número de animais utilizados. 

 
3.36. Xenotransplante: o transplante de órgãos vivos, tecidos ou células de uma espécie para outra. 

Inclui-se o xenotransplante para fins terapêuticos. 

 
IV - PRINCÍPIOS GERAIS PARA O CUIDADO E UTILIZAÇÃO DE 

ANIMAIS PARA FINS CIENTÍFICOS E DIDÁTICOS. 

4.1. Esta Diretriz orienta sobre práticas de cuidados que exigem comprometimento real com o bem- 

estar animal, o respeito pela contribuição que os animais oferecem para a pesquisa e ensino, e apresenta 

mecanismos para uma análise ética de seu uso. Este documento ressalta a responsabilidade de todos os 

envolvidos na criação, no cuidado e na utilização de animais para fins científicos ou didáticos. 

 
 

4.2. As atividades científicas ou didáticas devem considerar: 

 
 

(a) a justificativa para o uso de animais no trabalho proposto; 

 
 

(b) a substituição do uso dos animais; 

 
 

(c) a redução do número de animais utilizados; e 
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(d) o refinamento das técnicas que permitam reduzir o impacto adverso sobre o bem-estar dos animais. 

 
 

4.3. Atividades científicas ou didáticas utilizando animais somente podem ser realizadas quando 

forem essenciais para: 

 
(a) obter e estabelecer informações relevantes para a compreensão da biologia humana e de outros 

animais; 

(b) a manutenção e melhoria da saúde e bem-estar humano ou de outros animais; 

 
 

(c) melhoria do manejo ou criação de animais; 

 
 

(d) obter e estabelecer informações relevantes para a compreensão, a manutenção ou a melhoria do 

ambiente natural; 

(e) atingir objetivos educacionais que não podem ser alcançados utilizando nenhuma outra prática que 

não inclua o uso de animais. 

 
4.4. Projetos ou protocolos envolvendo o uso de animais somente poderão ser realizados após a 

avaliação da proposta quanto à sua justificativa e ao seu valor científico ou educacional previstos em relação aos 

potenciais efeitos negativos sobre o bem-estar dos animais. 

 
4.5 Pesquisadores e professores responsáveis por projetos ou protocolos com animais devem submeter  

a uma CEUA uma proposta por escrito relatando sua justificativa e todos os aspectos relacionados ao bem-estar 

animal, observando os 3Rs (replacement, reduction, refinement). 

IV.1. RESPONSABILIDADES 

 
 

4.1.1. Pesquisadores, professores e usuários de animais para fins científicos ou didáticos são 

responsáveis pelos aspectos relacionados ao bem-estar dos animais utilizados. É de sua competência, ao 

considerar o planejamento ou a condução de projetos ou protocolos, que os animais são seres sencientes e que  

o seu bem-estar deve ser considerado como fator essencial durante a condução da atividade científica ou 

didática. 

 
4.1.2. Instituições que utilizam animais para fins científicos ou didáticos devem assegurar, por meio de 

uma CEUA, que o uso dos animais ocorra em observância aos preceitos regidos nesta Diretriz e na Lei  nº 

11.749, de 2008, regulamentada pelo Decreto nº 6.899, de 15 de julho de 2009. 
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4.1.3. Atividades científicas ou didáticas que façam uso de animais não podem ser iniciadas antes da 

aprovação formal da CEUA da instituição em que os animais estarão sob análise experimental, ou das CEUAs 

quando os animais a serem utilizados estiverem localizados em mais de uma instituição. 

 
Exceção: quando estas atividades forem realizadas em localidades não passíveis de credenciamento 

pelo CONCEA (tais como florestas, residências, e outras), a aprovação prévia será emitida pela CEUA da 

instituição do pesquisador responsável e anterior ao início das atividades. 

4.1.4. A criação, a manutenção, o cuidado e a utilização de animais para fins científicos ou didáticos no 

Brasil devem ser conduzidos de acordo com esta Diretriz e de conformidade com as demais disposições legais e 

normativas pertinentes. 

 
IV.2. SUBSTITUIÇÃO 

 
 

As propostas de utilização de animais para fins científicos ou didáticos devem considerar a substituição 

dos animais por métodos alternativos validados. 

 
IV.3. REDUÇÃO 

4.3.1. A redução do número de animais utilizados não deve ser implementada à custa de um maior 

sofrimento de animais individuais nem mesmo da perda da confiabilidade dos resultados. 

 
4.3.2. O uso de animais em experimentos sequenciais, quer para fim científicos ou didáticos, deve ser 

autorizado de forma explícita pela CEUA. Esta deve considerar o bem-estar animal, além da redução do número 

de indivíduos a serem utilizados. 

 
4.3.3. Atividades didáticas devem envolver não mais do que o número mínimo de animais necessário 

para alcançar os objetivos educacionais. 

 
4.3.4. A produção de animais para fins científicos ou didáticos deve ser feita de forma controlada para 

evitar o descarte desnecessário de animais nos biotérios. 

 
IV.4. REFINAMENTO 

 
 

4.4.1. Os animais utilizados devem ser apropriados para o fim científico ou didático. A escolha deve ser 

realizada considerando suas características biológicas, comportamentais, constituição genética, estado 

nutricional, estado sanitário e geral. 

 
4.4.2. A arquitetura e o gerenciamento das instalações em que os animais serão mantidos devem 

atender às necessidades específicas de cada espécie. Quando isso for contrário às necessidades do estudo 



Projeto Político Pedagógico do Curso de Farmácia 184 

 

 

 

científico ou da atividade didática, a proposta apresentada à CEUA deverá conter justificativa detalhada e 

amparada por dados científicos recentes. 

 
4.4.3. Os animais devem ser transportados, abrigados, alimentados, hidratados, manuseados e 

utilizados em condições que atendam às suas necessidades específicas. O bem-estar dos animais deve ter 

consideração primária na provisão de cuidados, os quais devem ser baseados em suas necessidades 

comportamentais e biológicas. 

 
4.4.5. Pesquisadores, professores ou usuários de animais devem empregar as melhores técnicas 

científicas e educacionais disponíveis. Devem ter treinamento ou experiência nos procedimentos que realizam. 

Caso contrário, necessitarão estar sob supervisão direta de uma pessoa competente no procedimento. 

 
4.4.6. Os projetos ou protocolos devem ser planejados para evitar a dor e de stress aos animais. Caso 

isso não seja possível, a necessidade de submeter os animais a essas situações deve ser cientificamente 

justificada e a ausência de alternativas deve ser comprovada com base em dados recentes da literatura. Além 

disso, a dor ou o de stress devem ser minimizados. 

 
4.4.7. As ações adotadas para minimizar dor e de stress devem ser baseadas na literatura científica. Na 

ausência de estudos sobre a espécie em questão, deve-se recorrer a informações sobre espécies similares. 

 
4.4.8. Um animal com sinais de dor ou de stress não previstos na proposta deve ter estes sinais 

aliviados prontamente. O alívio da dor ou do de stress deve prevalecer sobre a finalização de um projeto ou 

protocolo. Caso isso não seja possível, o animal deve ser submetido à eutanásia imediatamente. 

 
4.4.9. Atividades científicas ou didáticas que possam causar algum tipo de dor ou de stress e que 

requeiram o uso de analgesia e anestesia devem ser executadas utilizando procedimentos adequados à espécie. 

 
4.4.10. O uso de tranquilizantes, analgésicos e anestésicos deve ser adequado à espécie, seguindo as 

boas práticas da medicina veterinária. 

 
4.4.11. Em estudos de trauma o desfecho do procedimento deve ser o mais breve possível minimizando 

a dor ou o distresse. Nos demais estudos, o estimulo deverá ser interrompido antes de causar lesão. 

 
4.4.12. Agentes bloqueadores da atividade neuromuscular não podem ser utilizados sem anestesia geral 

adequada, exceto em animais cuja percepção sensorial tenha sido seguramente eliminada. Caso tais agentes 

sejam utilizados, o monitoramento contínuo ou frequente dos animais é essencial para garantir se a intensidade 

da anestesia está adequada para prevenir a dor ou o distresse. 
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4.4.13. Atividades científicas ou didáticas envolvendo o uso de animais devem ter a duração mínima 

compatível com a obtenção dos objetivos do projeto. 

 
 

V - RESPONSABILIDADES DAS INSTITUIÇÕES E DE SUAS COMISSÕES DE ÉTICA NO USO DE 

ANIMAIS (CEUAs) 

 
V.1. RESPONSABILIDADES DAS INSTITUIÇÕES 

 
 

5.1.1. As Instituições que utilizam animais para fins científicos ou didáticos em todo o território nacional 

devem elaborar mecanismos que permitam ao órgão que rege a Instituição ou seu representante garantir sua 

conformidade com a legislação e com esta Diretriz. Esses mecanismos devem incluir: 

(a) o suporte à CEUA para que todas as atividades científicas ou didáticas envolvendo o uso de 

animais sejam conduzidas dentro do estabelecido na Lei nº 11.794, de 2008, e nesta Diretriz; 

(b) a garantia de que todos os usuários de animais para fins científicos ou didáticos estejam cientes 

de suas responsabilidades perante a Lei nº 11.794, de 2008, e a esta Diretriz e que o seu descumprimento é 

passível de ação disciplinar pela CEUA. Esta garantia inclui treinamento, programas educacionais, capacitação 

técnica e seminários; 

 
(c) a capacidade para atender às solicitações da CEUA de maneira a garantir que todo o cuidado e 

uso de animais para fins científicos ou didáticos ocorra de acordo com o estabelecido na Lei nº 11.794, de 2008,  

e nesta Diretriz; 

 
(d) o encaminhamento das manifestações da CEUA a respeito da não observância pelos usuários de 

animais ao que foi determinado pela Lei nº 11.794, de 2008, ou pela Diretriz; 

(e) o conhecimento das determinações da CEUA sobre os assuntos que possam afetar o bem-estar 

dos animais utilizados para fins científicos ou didáticos pela Instituição, incluindo a construção ou a modificação 

das edificações onde os animais são criados ou mantidos; 

 
(f) a garantia, sempre que possível, que a CEUA possa ser atendida quanto à aprovação e 

implementação de diretrizes que visem ao aprimoramento do cuidado e uso dos animais dentro da Instituição, 

incluindo aquelas envolvendo emergências como fogo ou falta de energia elétrica que, quando detectadas,  

devem ser prontamente resolvidas; 

 
(g) o fornecimento de recursos necessários à CEUA para que esta possa cumprir e proceder 

conforme estabelecido na Seção 2.2. Isso inclui o fornecimento dos recursos necessários para a orientação, a 

educação, a capacitação continuada de seus membros, bem como a capacitação da assistência administrativa; 
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(h) a realização de uma revisão anual das operações da CEUA, incluindo uma avaliação do Relatório 

Anual da CEUA e uma reunião com o presidente da CEUA; 

(i) o fornecimento de informações detalhadas aos envolvidos direta e indiretamente 

com o uso de animais para fins científicos ou didáticos, incluindo membros da CEUA, a respeito da 

política institucional acerca do cuidado e uso de animais, da política de confidencialidade sobre 

protocolos/projetos, dos requerimentos legais, da política de privacidade e de comercialização; 

 
(j) o estabelecimento de uma ouvidoria que atenda a dúvidas ou preocupações referentes ao uso de 

animais dentro da Instituição, que garanta que todos os envolvidos direta e indiretamente com o uso dos animais 

possam expressar suas preocupações livremente e sem risco para seus empregos, carreiras profissionais ou 

estudantis; 

 
(k) atividades que permitam divulgar normas e procedimentos que resolvam divergências entre 

membros da CEUA, entre membros da CEUA e usuários de animais ou entre a CEUA e a Instituição; 

 
(l) informações aos funcionários da Instituição e membros da CEUA sobre potenciais riscos de 

doenças e outras questões de saúde e segurança ocupacionais associadas ao cuidado e uso de animais para  

fins científicos ou didáticos; 

 
(m) garantir que a Instituição disponha de funcionários devidamente treinados e habilitados para cuidar 

dos animais; 

(n) ações que garantam serviços de Medicina Veterinária e de diagnóstico aos 

animais. 

V.2. RESPONSABILIDADES E OPERAÇÃO DAS CEUAs 

 
 

5.2.1. A responsabilidade principal das CEUAs é monitorar e exigir em cumprimento a Lei nº 11.794, de 

2008, e sua regulamentação, o cuidado na utilização dos animais. A Diretriz Brasileira fornece orientações para o 

cumprimento das normas estabelecidas pelo CONCEA para o uso ético de animais para fins científicos ou 

didáticos. Cabe às CEUAs aplicar os princípios definidos nesta Diretriz. 

 
5.2.2. A CEUA tem como base de sua operacionalidade a análise de propostas de investigação, bem 

como o monitoramento do uso de animais para fins científicos ou didáticos. A condução das ações da CEUA  

deve se basear na incorporação pela Instituição do princípio dos “3Rs” - Substituição, Redução e Refinamento. 

 
 

5.2.3. Quadro de membros 
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5.2.3.1.A CEUA deve ser constituída por membros qualificados. O quadro de membros de uma CEUA 

será composto observando-se os preceitos da Lei nº 11.794, sendo facultado, sempre que possível, o acréscimo 

de um membro de cada uma das seguintes categorias: 

 
Categoria A: uma pessoa com qualificação em Ciências da Vida e, preferencialmente, com experiência 

em Ciência de Animais de Laboratório. Membros desta categoria que não possuam essa experiência devem se 

familiarizar com as características biológicas e clínicas das espécies de animais utilizadas para fins científicos ou 

didáticos. 

 
Categoria B : uma pessoa com experiência comprovada no uso de animais em pesquisa cientifica ou 

didática. Isso implica obrigatoriamente em uma titulação mais elevada em pesquisa (mestrado ou doutorado 

completo). 

 
Categoria C: uma pessoa que seja externa à Instituição e que não tenha envolvimento atual nem prévio 

com o uso de animais em atividades científica ou didática. O trabalho executado pelos membros desta categoria 

deve ser entendido pela comunidade em geral como um instrumento que propicia uma visão leiga dos temas 

analisados por uma CEUA. 

 
5.2.3.2. Além do quadro de membros descrito para as Categorias A, B e C, a Instituição a seu  critério 

pode nomear um membro que pertença ao seu quadro de funcionários para representar junto a CEUA, a 

Comissão de Biotério da Instituição. 

 
5.2.3.3. Para auxiliar a atividade da CEUA, a Instituição pode, a seu critério, indicar um membro com 

conhecimento específico sobre as atividades operacionais de uma CEUA. Esses membros podem ser adicionais 

aos membros sugeridos pelas Categorias “A” a “C”. 

 
5.2.3.4. A CEUA pode convidar pessoas com conhecimentos específicos para aconselhamento, quando 

for necessário. 

 
5.2.3.5. A coordenação de uma CEUA deve ser exercida por um dos membros das Categorias “A” ou “B” 

e que disponha de atributos que concorram para: 

(a) a imparcialidade na condução das tarefas da CEUA; 

 
 

(b) a habilidade no gerenciamento das atividades da CEUA; 

 
 

(c) a capacidade de comunicação, negociação e mediação de conflitos; 
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(d) a compreensão dos aspectos éticos e do bem-estar animal envolvendo o uso de animais para fins 

científicos ou e didáticos; 

(e) dispor de experiência no uso de animais em pesquisa científica ou didática. 

 
 

 
5.2.3.6. Antes de serem nomeados, todos os membros da CEUA devem reconhecer, por escrito, o 

conhecimento e aceitação dos procedimentos operacionais da CEUA (declaração de conflito de interesse e 

conhecimento da legislação, assinatura do termo de confidencialidade) e do art. 6º, §§ 3º e 4º, da Resolução 

Normativa nº 1 do CONCEA, os quais tratam do resguardo de sigilo, confidencialidade de suas ações e eventuais 

dolos. 

 
5.2.4. Responsabilidades do Coordenador da CEUA 

 
 

O Coordenador deve: 

(a) assegurar que a CEUA opere de acordo com os princípios e exigências do termo de referência, da 

Diretriz Brasileira e da Lei nº 11.794, de 2008; 

(b) garantir que as propostas de uso de animais encaminhadas à CEUA tenham 

pareceres emitidos aos responsáveis em tempo hábil para que não comprometa o início previsto das 

atividades; 

(c) comunicar à direção da Instituição os recursos necessários para que a CEUA exerça suas funções 

em consonância com o que e sugerido por esta Diretriz e exigido pela Lei nº 11.794, de 2008; 

(d) representar a CEUA ou indicar um representante, em qualquer negociação com a direção da 

Instituição; 

(e) supervisionar todos os requisitos da CEUA para relatar e revisar suas operações, conforme 

definido na Diretriz; 

(f) garantir que os registros da CEUA sejam mantidos e disponibilizados para 

revisão. 

5.2.5. Procedimentos operacionais 

 
 

5.2.5.1. As CEUAs devem dispor de um roteiro que descreva os procedimentos que envolvam  o 

uso de animais para fins científicos ou didáticos. O conteúdo desse roteiro deve estar de acordo com o 

estabelecido nesta Diretriz e na Lei nº 11.794, de 2008, e deve ser elemento da política da Instituição sobre o uso 

de animais. Esses procedimentos, sempre que possível, devem abranger: 
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(a) os critérios de julgamento de propostas que serão aceitos pelo solicitante e demais membros do 

grupo de pesquisa ou de ensino. Deve prever ainda, por parte do usuário, a possibilidade de prestar informações 

aos membros da CEUA, em momento oportuno; 

(b) a garantia de que as reuniões sejam conduzidas somente se houver a presença de pelo menos  

um membro das categorias previstas em lei; 

(c) possibilidade de obtenção de quorum para as reuniões da CEUA em circunstâncias excepcionais 

onde a reunião presencial não for possível (por exemplo, por meio do uso de videoconferência ou 

teleconferência); 

 
(d) condução dos problemas relacionados a infrações à Diretriz e à Lei Arouca, de forma a garantir 

que sejam instruídos de maneira justa e que a Instituição seja devidamente comunicada dos fatos. 

 

 

CEUA; 

(e) encaminhamento  administrativo e  solução  aos conflitos de  interesse  envolvendo membro(s)  da 

 
 

(f) autorização,  ad referendum  da CEUA, do uso  imediato de animais,  quando houver  necessidade 

comprovada para a realização de testes diagnósticos na ocorrência de surtos graves e não explicados de 

doenças que envolvam a morbidade/mortalidade de animais ou pessoas. 

 
5.2.5.2. As atas das reuniões da CEUA devem ser mantidas com registros de decisões e outros 

aspectos da operação da CEUA. 

 
5.2.5.3. Diferenças irreconciliáveis entre a CEUA e um pesquisador ou professor devem ser 

enviadas ao CONCEA para revisão do devido processo. 

 
5.2.6. Propostas 

 
 

 
5.2.6.1. Aspectos Gerais 

 
 

As informações fornecidas nas propostas devem ser suficientes para demonstrar para a CEUA que o uso 

pretendido de animais é consistentemente justificado. Para tanto, o mérito ético e científico ou didático devem 

estar claramente expressos e definidos na proposta. Um componente essencial na avaliação da CEUA são as 

medidas tomadas pelo executor e sua equipe acerca do princípio dos 3Rs especificados nesta Diretriz. Todos os 

membros da CEUA devem receber informações suficientes que permitam a análise/avaliação crítica de 

propostas. O uso de uma linguagem clara, concisa e suficientemente abrangente no projeto ou protocolo é 

importante para a sua efetiva compreensão. 

As propostas devem conter as seguintes informações, quando for pertinente: 
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5.2.7. Avaliando propostas 

 
 

5.2.7.1. Projetos, propostas ou protocolos de uso de animais para fins científicos ou didáticos, em 

conformidade com o estabelecido nesta Diretriz e na Lei nº 11.794, de 2008, poderão ser alvo de análise da 

CEUA. 

 
5.2.7.2. Estudos piloto, quando propostos, devem ser considerados como integrante de um projeto 

ou protocolo como um todo, especialmente para permitir a avaliação da viabilidade do projeto ou protocolo e a 

potencial inserção ao princípio dos 3Rs. Os estudos piloto devem ser avaliados pela CEUA de acordo com os 

critérios normais aplicados à aprovação de estudos plenos. 

 
5.2.7.3. Novos projetos ou protocolos e a renovação de projetos ou protocolos expirados devem ser 

considerados e aprovados somente em reuniões da CEUA que possuam quorum. 

 
5.2.7.4. Deliberações da CEUA devem ser aplicadas o mais prontamente 

possível. 

5.2.7.5. Deliberações da CEUA relacionadas à aprovação, modificação ou recusa de uma 

solicitação ou cancelamento da sua aprovação, devem ser tomadas em consenso. Quando não for possível 

chegar ao consenso, a CEUA deve, em conjunto com o(s) solicitante(s), obter formas de modificar esta mesma 

solicitação de maneira a alcançar um consenso. Se o consenso não for possível, a CEUA deve encaminhar para 

uma decisão por maioria de votos. Deve-se resguardar aos membros da CEUA um período de tempo adicional 

para revisar suas posições. 

 
5.2.7.6. A CEUA deve notificar por escrito, ao(s) responsável(eis) pelos projetos ou protocolos, sua 

deliberação tão logo seja possível. A utilização de animais não deve ser iniciada até que a aprovação por escrito 

da CEUA tenha sido recebida. 

 
5.2.7.7. O registro de todos os projetos ou protocolos feitos à CEUA, incluindo as conclusões das 

deliberações, devem ser mantidos em arquivo. 

 
5.2.7.8. Ao determinar a duração da aprovação para projetos ou protocolos individuais, as CEUAS 

devem levar em consideração o número de anos definido quando de sua apresentação. 

 
5.2.8. Monitoramento 
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5.2.8.1. Uma vez que um animal tenha sido alocado para um projeto ou protocolo, o pesquisador  

ou professor é responsável pelo monitoramento diário de seu bem-estar. Antes de sua alocação, a 

responsabilidade é do responsável pelo Biotério de criação ou manutenção. A CEUA deve monitorar essas 

atividades. 

 
5.2.8.2. Os registros mantidos pelos responsáveis pelo uso de animais e responsáveis pelos 

biotérios permitirão à CEUA verificar se a qualidade e o bem-estar dos animais está de acordo com o previsto 

nesta Diretriz e na Lei nº 11.794, de 2008. Esses registros também permitirão uma investigação crítica da(s) 

causa(s) de eventos adversos imprevistos e poderão contribuir para estratégias de prevenção. 

 
5.2.8.3. Responsáveis pelos animais e pelo Biotério devem notificar imediatamente ao pesquisador 

e ao administrador da Instituição qualquer evento adverso imprevisto que possa impactar negativamente o bem- 

estar animal. 

 
5.2.8.4. A CEUA, a seu critério, deve realizar inspeção a biotérios e a laboratórios que fazem uso  

de animais, em sua totalidade ou por amostragem (sorteio). 

 
5.2.8.5. A frequência e data das inspeções serão determinadas por fatores como o número e a 

acessibilidade dos locais, a quantidade, o tipo e a variedade de atividades científicas e didáticas, e a agenda de 

reuniões da CEUA. Via de regra, as CEUAs devem inspecionar as áreas onde os animais são mantidos 

(biotérios), de preferência, uma vez ao ano. Determinados projetos ou protocolos podem necessitar de inspeções 

mais frequentes. 

 
5.2.8.6. Quando inspeções detectarem procedimentos não compatíveis com o estabelecido na Lei 

nº 11.749, de 2008, e nesta Diretriz, a CEUA deverá garantir que tais atividades sejam descontinuadas 

imediatamente e que uma ação remediadora seja iniciada. 

 
5.2.8.7. As Instituições devem considerar a nomeação de um profissional da categoria “A” para 

garantir que projetos ou protocolos sejam conduzidos em conformidade com a Lei nº 11.749, de 2008, com esta 

Diretriz e com o regimento interno da CEUA. 

 
5.2.8.8. Em cada local onde os animais sejam utilizados, incluindo o local de trabalho de campo, o 

responsável pelo projeto ou protocolo deve nomear um substituto para 

responder no caso de emergências. 

 
 

5.2.8.9. Em casos de emergência, animais poderão ser submetidos a um tratamento ou à 

eutanásia. Todas as medidas cabíveis devem ser avalizadas pelo responsável técnico. Qualquer tratamento ou 
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eutanásia divergente do projeto aprovado deve ser justificado e relatado na forma de desvio (qualquer mudança 

não planejada que pode ocorrer no plano de estudo ou projeto após o seu início) e enviado à CEUA. 

 
5.2.9. Relatório de projetos ou protocolos 

 
 

5.2.9.1. O responsável pelo projeto ou protocolo encaminhará à CEUA, ao final do estudo, um 

relatório de uso de animais. O relatório deverá conter informações básicas acerca do projeto ou protocolo 

baseando-se nos itens descritos no Anexo I (Formulário Unificado para Solicitação de Autorização para Uso de 

Animais em Ensino e/ou Pesquisa) da Resolução Normativa nº 04 do CONCEA, de 18 de abril de 2012. 

 
5.2.9.2. No caso da necessidade da continuidade dos projetos ou protocolos usando animais para 

fins científicos ou didáticos é obrigatório o envio do Relatório à CEUA acrescido da justificativa. 

 
5.2.9.3. Para os casos da continuidade de projetos ou protocolos, após a análise do relatório e de 

esclarecimentos adicionais, se necessário, a CEUA pode deferir, suspender, ou requerer modificação dos 

mesmos, dentro de suas atribuições. 

 
5.2.10. Relatórios de atividades da CEUA ao CONCEA 

 
 

A CEUA deve enviar um relatório anual sobre suas atividades ao CONCEA por meio 

do CIUCA. 

5.2.11. Atividades científicas ou didáticas que façam uso de animais não podem ser iniciadas antes da 

aprovação formal pela CEUA da instituição em que os animais estarão sob análise experimental, ou das CEUAs 

quando os animais a serem utilizados estiverem localizados em mais de uma instituição. Quando estas atividades 

forem realizadas fora de uma instituição passível de ser credenciada no CONCEA a aprovação prévia será 

emitida pela CEUA da instituição do pesquisador responsável, como por exemplo em pesquisas realizadas em 

fazendas particulares, residências, entre outros. 

5.2.11.1. Quando etapas de um projeto ou protocolo forem conduzidas em Instituições distintas, cada 

uma das CEUAs poderá decidir por aprovar e monitorar somente a fase sob sua responsabilidade. Sem prejuízo  

a esta definição, é essencial que cada CEUA esteja ciente de todos os aspectos do projeto ou protocolo e  

garanta que qualquer impacto cumulativo de procedimentos sobre os animais seja considerado. Essas 

determinações devem fazer parte de um contrato formal entre as Instituições envolvidas. 

5.2.12. Projetos ou protocolos conduzidos em outros países em cooperação com Instituições 

Brasileiras 
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5.2.12.1 O bem-estar animal em projetos ou protocolos para fins científicos ou didáticos em países não 

sujeitos a esta Diretriz ou à legislação brasileira deve ser considerado pela CEUA, caso a caso. A CEUA deve 

considerar as recomendações desta Diretriz e encontrar evidência(s) de que o bem -estar animal será monitorado 

adequadamente. A(s) evidência(s) inclui(em) a observância de códigos, leis e práticas equivalentes às existentes 

no Brasil. 

 
5.2.12.2. A decisão final tomada por uma CEUA brasileira sobre o uso de animais em outros países 

pode levar em consideração a aceitação de uma aprovação de CEUA do outro pais (ou órgão equivalente), onde 

os animais serão utilizados de forma que a CEUA brasileira considere que os padrões definidos nesta Diretriz e 

na Lei nº 11794 estejam contemplados. 

 
5.2.12.3. No caso de uma Instituição brasileira operar em instalações que utilizam animais para fins 

científicos em outro país, os projetos ou protocolos realizados nessas instalações devem observar a Diretriz 

Brasileira. 

 
5.2.13. Não observância da DBCA 

 
 

Instituições, CEUAs, usuários de animais têm responsabilidade pela observância desta 

 
 

Diretriz. Em caso de não observância, a instituição e sua CEUA devem inicialmente tratar e resolver o 

assunto internamente, mediante abertura de processo onde sejam documentadas as providências porventura 

adotadas. Caso não haja solução (não observância da diretriz), o processo deve ser encaminhado ao CONCEA. 

 
VI. RESPONSABILIDADES DOS PESQUISADORES E PROFESSORES 

 
 

VI.1. GERAIS 

 
 

6.1.1. Pesquisadores e professores são responsáveis por todas as questões relacionadas ao bem- 

estar dos animais utilizados e devem agir de acordo com as exigências desta Diretriz. Essa responsabilidade se 

inicia quando os animais são alocados para uso em um projeto e se finaliza com término do mesmo. 

 
6.1.2. Para garantir o bem-estar dos animais utilizados, os usuários de animais (pesquisadores, 

professores, alunos e técnicos) devem assegurar que a qualidade da supervisão do pessoal envolvido no cuidado 

e manejo dos animais usados esteja de acordo com a responsabilidade e com o nível de competência do  

pessoal. 



Projeto Político Pedagógico do Curso de Farmácia 194 

 

 

 

6.1.3. Antes do início de qualquer atividade científica ou didática envolvendo o uso de animais, os 

pesquisadores e professores devem enviar uma proposta à CEUA indicando que o planejamento do projeto ou 

protocolo se encontra de acordo com esta Diretriz, com a Lei nº 11.794 e seus instrumentos de regulamentação. 

 
6.1.4 Pesquisadores, professores, alunos e técnicos não podem iniciar atividade científica ou didática 

envolvendo o uso de animais antes de obter a aprovação por escrito da CEUA, cumprindo todas as exigências 

solicitadas por esta. 

 
6.1.5. Ao solicitar a aprovação para uma proposta, usuários de animais (pesquisadores, professores, 

alunos, técnicos) devem informar à respectiva CEUA sobre outras Instituições científicas ou didáticas 

participantes do projeto ou protocolo. 

 
6.1.6. Pesquisadores, professores, alunos e técnicos envolvidos em projetos com animais devem 

disponibilizar meios para que possam ser contatados em casos de emergência. 

 
6.1.7. Os pesquisadores e professores devem garantir que a escolha da espécie animal a ser utilizada 

encontra-se apropriada ao fim científico ou didático. Devem ser observadas as condições de padrão genético, a 

ausência de patógenos específicos, a documentação de padrão sanitário, os históricos nutricionais e ambientais, 

e outros fatores relevantes. 

6.1.8. Pesquisadores, professores, alunos e técnicos devem registrar e manter todas as informações 

sobre o uso e o monitoramento de animais usados para fins científicos ou didáticos. Os registros devem, sempre 

que possível, incluir a origem e o destino dos animais, o tempo de permanência dos animais no projeto, os 

procedimentos realizados, o manejo dos animais e as medidas para promoção do bem-estar animal durante seu 

período em experimentação. 

 
6.1.9. A aprovação da CEUA é obrigatória quando animais são utilizados para adquirir, desenvolver ou 

demonstrar conhecimentos e técnicas para fins científicos ou didáticos. 

 
6.1.10. Quando animais de produção, domésticos ou de companhia forem utilizados para fins científicos 

ou didáticos e seus proprietários (ou terceiros) tiverem a responsabilidade pelo tratamento e cuidados diários, a 

descrição dessas responsabilidades do pesquisador ou professor, assim como as do proprietário do(s) animal(is) 

ou terceiros devem estar claramente definidas na proposta. 

 
6.1.11. Quando cabível deve ser anexado à proposta o Termo de Consentimento – TC, assinado pelos 

responsáveis. 

 
6.1.12. Nos casos em que cadáveres ou parte deles sejam oriundos de animais utilizados em 

experimentos, o profissional responsável pelo protocolo original deverá obter aprovação prévia da CEUA. Nos 
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casos em que cadáveres ou parte deles tenham outra origem, o profissional responsável deve informar a 

procedência deles à CEUA. 

 
VI.2. PLANEJAMENTO DE PROJETOS 

6.2.1. Antes de enviar uma proposta à CEUA, pesquisadores e professores devem considerar as 

seguintes questões no planejamento de um projeto: 

 
(a) os benefícios obtidos com o uso dos animais serão potencialmente maiores do que os impactos 

negativos sobre o seu bem-estar? 

(b) os objetivos do estudo podem ser atingidos sem a utilização dos animais? 

 
 

(c) as espécies de animais selecionadas são as mais apropriadas? 

 
 

(d) o estado biológico (incluindo genético, nutricional, microbiológico e sanitário) dos animais está 

adequado? 

 
(e) as instalações que abrigarão os animais, bem como os equipamentos e técnicos são adequados? 

(f) todos os usuários envolvidos foram informados sobre os procedimentos 

planejados? 

(g) os usuários envolvidos possuem treinamento e capacitação para realizar os procedimentos 

propostos no protocolo? 

(h) os alunos envolvidos receberam treinamento e serão supervisionados adequadamente? 

(i) as condições ambientais (incluindo o tipo de gaiola, ruídos, fotoperíodo, temperatura, umidade, 

ventilação, densidade de animais em relação ao espaço e estruturas sociais) são apropriadas? 

(j) o projeto foi planejado de forma que resultados estatisticamente válidos possam ser obtidos, ou 

que objetivos educacionais possam ser alcançados utilizando o número mínimo de animais? 

 
(k) caso o potencial impacto da manipulação sobre o animal for desconhecido, a inclusão de um 

estudo piloto no planejamento do projeto poderá permitir avaliar o impacto sobre o bem-estar do animal? Estudos 

piloto devem ser considerados como parte do projeto e, nesse sentido, devem ser avaliados pela CEUA com os 

critérios normais de aprovação de propostas? 

 
(l) algum aspecto do projeto impactará negativamente sobre o bem-estar dos animais? Em caso 

afirmativo, o que será feito para minimizar ou evitar o impacto negativo? 

(m) Quais medidas serão tomadas para a avaliação regular do bem-estar dos 
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animais? 

 
 

(n) algum dos estudos propostos já foi realizado anteriormente? Em caso afirmativo, por que ele deve 

ser repetido? 

 
(o) Todas as permissões necessárias foram obtidas (incluindo as de importação, captura, uso, 

tratamento, eutanásia ou liberação de animais)? 

(p) quais medidas serão tomadas quanto ao destino de animais saudáveis ao término do projeto ou 

protocolo? 

 
6.2.2. Quando forem necessárias exigências específicas sobre o padrão biológico dos animais, 

pesquisadores e professores devem assegurar que o fornecedor providencie documentação que ateste o padrão 

exigido. 

 
VI.3. CONDUTA DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROJETOS 

6.3.1. Detecção de dor e stress 

 
 

6.3.1.1. Pesquisadores, professores, técnicos e usuários de animais devem conhecer o 

comportamento normal da espécie animal escolhida bem como os sinais de dor e distresse específicos daquela 

espécie. Os animais devem ser examinados constantemente para avaliar esses sinais. 

 
6.3.1.2. Os animais devem ser observados para verificar desvio do padrão normal de comportamento, 

visto que estes são considerados os primeiros indícios de dor ou distresse. Os seguintes sinais devem ser 

observados e registrados em livro próprio: mudanças no padrão de sono, hidratação, higiene e comportamento 

exploratório; comportamento agressivo ou anormal, depressão, postura ou movimentos anormais, modificação da 

expressão facial, resposta aversiva à palpação de área afetada, vocalização anormal, alteração da função 

cardiovascular ou respiratória, apetite anormal, vômitos e defecação, declínio no peso corporal, alteração da 

temperatura corporal e diurese anormal. Quando tais sinais forem detectados, medidas cabíveis devem ser 

tomadas para impedir ou minimizar suas consequências para os animais. 

 
6.3.2. Controle da dor e do distresse 

 
 

6.3.2.1. A dor e o distresse não são avaliados facilmente em animais e, portanto, pesquisadores e 

professores devem considerar que animais sentem dor de forma similar a humanos, a não ser que haja evidência 

em contrário. Decisões relacionadas ao bem-estar dos animais devem ser baseadas nessa premissa. 

 
6.3.2.2. Pesquisadores, professores, alunos e técnicos devem prever e tomar todas as medidas 

possíveis para evitar ou minimizar a dor e o distresse, incluindo: 
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(a) escolher métodos humanitários para a conduta do projeto; 

 
 

(b) garantir a capacitação técnica e competência de todo pessoal envolvido no cuidado e uso de 

animais; 

(c) verificar e avaliar os animais regularmente para observar evidências de dor ou distresse durante o 

curso do projeto. A frequência dessa observação será determinada pelo grau de invasividade da manipulação, e 

deve ser realizada de tal forma que a dor ou distresse dos animais possam ser detectados precocemente; 

 
(d) agir imediatamente após receber instruções para aliviar a dor ou o distresse; 

 
 

(e) utilizar agentes tranquilizantes, analgésicos e anestésicos adequados para a espécie animal e 

para os objetivos científicos ou didáticos; 

(f) determinar critérios para a intervenção precoce e desfechos humanitários; 

 
 

(g) conduzir estudos com a menor tempo possível; 

 
 

(h) utilizar métodos apropriados para eutanásia. 

 
 

6.3.2.3. Quando a condição clínica de um animal indicar que há necessidade de intervenção para 

conter a dor ou o distresse, as medidas tomadas devem incluir o aumento na frequência de observação, consulta 

com médico veterinário, administração de agentes analgésicos ou outros medicamentos adequados. Caso seja 

pertinente, remover o animal do projeto ou protocolo e se necessário efetuar a eutanásia. 

 
6.3.2.4. O uso de agentes tranquilizantes, analgésicos ou anestésicos locais ou gerais deve ser 

adequado à espécie e pautado nas práticas correntes da medicina veterinária. 

 
6.3.2.5. Atividades científicas ou didáticas que possam infligir dor não intencional de qualquer tipo e 

intensidade para a qual a anestesia é empregada normalmente na prática médica ou médica-veterinária devem 

ser realizadas com o uso de anestesia. 

 
6.3.2.6. Por vezes o distresse pode ser evitado ou minimizado por meios não farmacológicos.  Antes 

do início do projeto, pesquisadores, professores, alunos e técnicos podem condicionar os animais ao ambiente, 

aos procedimentos e à equipe envolvida no projeto. Durante e após os procedimentos, deve haver assistência 

dos animais para minimizar a dor ou o distresse ou para melhorar o bem-estar do animal. 

 
6.3.2.7. Ao apresentarem sinais de dor ou distresse, mesmo com as precauções definidas acima, estes 

sinais devem ser aliviados prontamente ou deve-se praticar eutanásia de imediato. O alívio da dor ou distresse 
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deve prevalecer sobre a continuidade ou término do projeto, exceto nos casos nos quais estes sinas sejam o 

objeto do estudo. 

 
 
 

 
6.3.3. Uso sequencial de animais para fins científicos 

Como regra geral, os mesmos animais não devem ser utilizados em mais de uma atividade científica ou 

didática, ou em projetos ou protocolos diferentes, após alcançado o objetivo principal do projeto, cujo protocolo 

experimental foi aprovado pela CEUA. O uso sequencial está previsto, desde que esteja contido no objetivo 

principal do protocolo e que este tenha sido aprovado pela CEUA. É importante que o uso sequencial justificado 

não incorra em desconforto ou sofrimento dos animais e que, inequivocamente, contribua para redução do 

número de animais utilizados. 

 
 

6.3.4. Protocolos e Processos que preveem utilização sequencial 

 
 

A utilização sequencial de animais de laboratório deve considerar os seguintes itens: 

(a) a dor ou o distresse para os animais e quaisquer potenciais efeitos cumulativos ou a longo prazo 

causados por algum procedimento prévio; 

(b) o tempo total que o animal será utilizado; 

 
 

(c) a dor ou o distresse estimado nos próximos e subsequentes procedimentos; 

 
 

(d) o grau de invasibilidade da manipulação adicional. 

 
 

6.3.5. Duração de atividades científicas 

 
 

Atividades científicas ou didáticas, em especial aquelas que causem dor ou distresse, devem ser 

realizadas em menor tempo possível. 

 
6.3.6. Manejo, imobilização e confinamento de animais. 

 
 

6.3.6.1. O manejo de animais deve ser realizado somente por pessoal treinado e capacitado na 

manipulação animal e em procedimentos específicos para evitar dor ou distresse. 

 
6.3.6.2. Quando for necessário o uso de instrumentos de contenção e imobilização, esses devem 

ser adequados à manutenção do bem-estar animal e à segurança de quem o maneja. O uso deve ser por período 

mínimo necessário para atingir o objetivo da manipulação. 
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6.3.6.3. Agentes tranquilizantes ou anestésicos auxiliam a imobilização do animal, porém, como 

podem retardar a sua recuperação o uso destes agentes requer maior atenção na avaliação da recuperação dos 

animais. 

 
6.3.6.4. Períodos prolongados de contenção ou confinamento de animais devem ser evitados. 

Quando forem propostos, é necessário avaliar as necessidades biológicas e comportamentais dos animais. Estas 

avaliações devem ser regulares e realizadas por pessoal qualificado e não envolvido diretamente com a 

condução do projeto ou protocolo. Se algum impacto negativo sobre o animal for detectado, este deve ser 

removido do confinamento ou o método de contenção deve ser modificado para minimizar o impacto. 

 
 

6.3.7. Conclusão de Projetos ou de procedimentos 

 
 

Ao término dos procedimentos, quando pertinente, os animais poderão retornar às condições nas quais 

eram mantidos ou ao seu habitat. Os procedimentos de eutanásia deverão sempre estar previstos no projeto 

original, e serem, portanto, aprovados pela CEUA. 

6.3.8. Abate humanitário e eutanásia de animais 

 
 

6.3.8.1. Quando for necessária a realização da eutanásia, os procedimentos devem seguir as 

recomendações desta Diretriz e da legislação brasileira. 

 
6.3.8.2. Os procedimentos devem ser realizados por pessoal treinado e capacitado, com aval da 

CEUA, conforme orientações técnicas pertinentes. 

 
6.3.8.3. A eutanásia deve ser realizada em ambiente silencioso e longe de outros animais. A morte 

deve ser confirmada antes que o cadáver seja descartado. 

 
6.3.8.4. Sempre que possível tecidos e estruturas do cadáver devem ser compartilhadas entre 

pesquisadores e professores, alinhando-se, dessa forma, ao princípio de Redução do uso de animais. 

 
6.3.8.5. Neonatos dependentes de animal que morre devem ser mortos ou cuidados de forma 

apropriada. 

 

6.3.8.6. Os métodos de eutanásia devem ser adequados ao estágio de desenvolvimento do 

animal. 
 
 

6.3.9. Necropsia 
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Quando um animal morrer de forma inesperada, ou a eutanásia for realizada devido a complicações 

imprevistas, deve ser realizada a necropsia e investigada a causa da morte. 

 
 
 

 
6.3.10. Anestesia e cirurgia 

 
 

6.3.10.1. Para qualquer procedimento cirúrgico, deve haver um planejamento, embasado nas 

recomendações desta Diretriz, para prevenção, alívio ou controle da dor. 

 
6.3.10.2. A anestesia e a cirurgia devem ser realizadas somente por pessoal treinado e capacitado. 

Treinamento em técnicas cirúrgicas e anestésicas deve ser oferecido pela Instituição. 

 
6.3.10.3. Procedimentos cirúrgicos devem ser realizados com a anestesia adequada, local ou geral. A 

intensidade da anestesia e potenciais efeitos adversos (por exemplo: hipotermia, depressão cardiovascular ou 

respiratória), devem ser monitorados durante o curso do procedimento. 

 
6.3.10.4. A escolha e administração de agentes tranquilizantes, analgésicos e anestésicos devem ser 

apropriadas para a espécie e para a finalidade do projeto. Esses agentes devem ser ministrados dentro do 

contexto do plano de controle da dor. 

 
6.3.10.5. Procedimentos de assepsia apropriados à espécie são necessários quando houver a intenção 

que o animal se recupere da cirurgia. 

 
6.3.10.6. Os procedimentos cirúrgicos devem seguir os padrões aceitos na prática médica veterinária. 

Agentes anestésicos e analgésicos devem ser utilizados quando necessários e devem ter seu uso pautado nas 

práticas correntes de medicina veterinária. 

 
6.3.10.7. Quando mais de um procedimento cirúrgico for realizado em um animal, o tempo entre cada 

procedimento deve ser suficiente para ocorrer a recuperação do estado geral de saúde do animal, exceto quando 

o contrário for justificável. Este segundo procedimento cirúrgico no mesmo animal deve constar da proposta 

original enviada à CEUA. 

 
6.3.10.8. Para as cirurgias em que não houver recuperação, o animal deve permanecer anestesiado até 

a eutanásia. 

 
6.3.11. Cuidados no período pós-operatório 
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6.3.11.1. O período pós-operatório deve proporcionar conforto e analgesia para o animal. Deve-se dar 

atenção à hidratação, alimentação, higiene, temperatura e ao controle de infecções. Este procedimento deve 

estar descrito detalhadamente no protocolo (projeto) para que possa ser avaliado pela CEUA. Devem-se tomar 

precauções para garantir que animais em fase de recuperação da anestesia não se firam por causa de 

movimentos descoordenados, e que as condições de alojamento ou das instalações sejam adequadas para que 

não sejam perturbados, feridos ou mortos por outros animais presentes no mesmo espaço. Preferencialmente, 

animais em período pós-operatório devem ser alojados individualmente. O pós-operatório deverá ser 

acompanhado por um profissional capacitado e as intercorrências deverão ser imediatamente comunicadas ao 

pesquisador ou ao responsável. 

 
6.3.11.2. Registros clínicos do estado dos animais devem ser mantidos, incluindo observações e 

administrações de qualquer fármaco, fluido ou outro tratamento, e disponibilizado para todo o pessoal envolvido 

no cuidado pós-operatório do animal. 

 
6.3.11.3. Pesquisadores devem assegurar que o monitoramento, tratamento e cuidados adequados de 

animais no período pós-operatório sejam realizados. 

 
6.3.11.4. Quando pertinente, a responsabilidade de todos os envolvidos na cirurgia deve ser definida. 

Os procedimentos no animal devem ser estabelecidos para identificar, atender e controlar emergências pós- 

operatórias, incluindo o controle da dor. 

 
6.3.11.5. O animal que apresentar sinais clínicos no período pós-operatório, de dor intensa e resistente 

a tratamento analgésico deverá ser submetido à eutanásia. 

 
6.3.11.6. As incisões resultantes da cirurgia devem ser inspecionadas regularmente para verificar a 

progressão da cura, e qualquer problema deve ser tratado imediatamente. 

 
6.3.12. Implantes 

 
 

Procedimentos que envolvam implantes de instrumentos de registro, obtenção de 

 
 

amostras, bem como a realização de fístulas em animais, requerem monitoramento frequente por pessoal 

especializado e capacitado. Para qualquer sinal de dor, distresse ou infecção, o animal deve ser imediatamente 

medicado. 

 
6.3.13. Transplante de órgãos ou tecidos 
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Animais submetidos a transplante de órgãos ou tecidos devem receber pós-operatório especializado e 

por pessoal capacitado. Havendo evidências clínicas ou manifestação de dor, distresse, infecção ou rejeição a 

tecidos, os animais deverão ser tratados imediatamente. Atenção especial deve ser dada ao controle da 

imunossupressão e riscos de doenças e resultados adversos que podem estar associados com o transplante de 

órgãos e tecidos entre espécies (xenotransplante). A morte como observação final do experimento deve ser 

evitada ao se determinar o tempo de sobrevivência dos transplantados. A eutanásia deve ser adotada nestes 

casos. 

6.3.14. Paralisia neuromuscular 

 
 

Agentes bloqueadores neuromusculares somente podem ser usados em conjunto com a anestesia geral 

ou em procedimento cirúrgico que elimine a percepção sensorial. O uso de agentes bloqueadores 

neuromusculares deve ser orientado por profissional habilitado. A imobilização de um animal apenas com agente 

bloqueador neuromuscular não é aceitável. O uso de agentes bloqueadores neuromusculares não permite que 

critérios de monitoramento, como o padrão respiratório, reflexo flexor e da córnea, possam ser utilizados. O 

monitoramento contínuo ou frequente dos batimentos cardíacos, pressão arterial, tamanho de pupila e o padrão 

do eletroencefalograma são necessários. É necessário cuidado para garantir que os medicamentos utilizados 

durante os procedimentos não interfiram com a avaliação da intensidade da anestesia. 

 
6.3.15. Eletroimobilização 

 
 

A eletroimobilização ou a termoimobilização não devem ser utilizadas como alternativa a analgesia ou 

anestesia, exceto nos casos em que sua eficiência como método de analgesia ou anestesia seja de comprovação 

científica. 

6.3.16. Modificação do comportamento do animal 

 
 

O uso de métodos de reforço positivo é preferível para motivar um animal a modificar seu comportamento 

ou desempenhar tarefas específicas. Entretanto, em alguns casos, a alteração do comportamento do animal  

necessita ser induzida por meio de fatores distressores. Neste caso, este deve ser o mais brando possível. A 

privação prolongada de água, alimento, interação social ou de estímulos sociais devem ser evitadas. Estímulos 

dolorosos ou que causem náusea devem ser evitados. Caso sua utilização seja necessária, o nível e duração dos 

estímulos devem ser minimizados, justificados e aprovados pela CEUA. 

6.3.17. Estudos toxicológicos 

 
 

6.3.17.1. Estudos sobre segurança ou eficiência de substâncias cuja finalidade é o uso em seres 

humanos, animais, domicílios ou em meio ambiente, bem como de toxinas de ocorrência natural, devem ser 

realizados por pessoal com treinamento apropriado. 
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6.3.17.2. Se métodos alternativos validados estiverem disponíveis, esses devem ser utilizados. Em 

ensaios de seleção inicial de substâncias, o uso de métodos in vitro deve ser considerado, desde que não 

comprometa o objetivo principal do estudo. 

 
6.3.17.3. O desfecho de estudos toxicológicos deve ocorrer tão logo as avaliações de toxicidade 

gerem resultados confiáveis. 

 
6.3.17.4. Os responsáveis por projetos não devem permitir que os animais sejam submetidos à 

morte dolorosa, agonizante ou lenta, a não ser que nenhum outro desfecho seja viável ou que os objetivos do 

projeto ou protocolo envolvam estudos sobre a prevenção, alívio ou tratamento de enfermidade ou condição 

potencialmente fatal para os seres humanos ou animais. Nesses casos as justificativas da necessidade desse 

desfecho devem constar da proposta submetida e aprovada pela CEUA. 

 
6.3.17.5. Quando a morte como desfecho for inevitável, os protocolos devem ser planejados de 

maneira a causar o menor número de mortes de animais possível. 

6.3.18. Atividades científicas ou didáticas que envolvam riscos a outros animais ou a seres 

humanos 

 
6.3.18.1. A exposição a diferentes agentes ou condições, tais como, vírus, bactérias, fungos, parasitas, 

radiação, radioatividade, substâncias corrosivas, toxinas, alérgenos, carcinogênicos, DNA recombinante, gases e 

ferimentos físicos, podem ser fontes de riscos biológicos. 

 
6.3.18.2. Qualquer efeito potencialmente lesivo dessas fontes em projetos ou protocolos deve ser 

explicado da forma detalhada para todos os envolvidos com a proposta. Exames médicos e laboratoriais antes, 

durante e após a finalização do projeto ou protocolo podem ser solicitados à equipe. 

 
6.3.18.3. A CEUA deve se certificar de que a Comissão de Biossegurança Institucional tenha sido 

consultada pelo responsável da proposta acerca de medidas cabíveis para contenção, descarte e 

descontaminação de materiais e contaminantes com risco biológico. 

 
6.3.18.4. Procedimentos de quarentena de animais que receberam organismos infecciosos devem levar 

em consideração os riscos aos demais animais e aos seres humanos, realizando o isolamento físico sempre que 

possível. 

 
6.3.19. Pesquisa de bem-estar e saúde animal 

 
 

Ao estudar formas de melhorar a saúde ou o bem-estar animal, os pesquisadores, professores e usuários 

de animais poderão, quando justificado, induzir o problema, seja ele um ferimento, trauma, distúrbio nutricional, 
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esgotamento físico, doença ou fatores distressores ambiental. Portanto, a dor ou distresse resultante do 

procedimento também poderá ser reproduzido. Porém quando este tipo de estudo for necessário, os  

responsáveis pela sua condução devem garantir que: 

 
(a) o objetivo projeto seja aprimorar o bem-estar ou a saúde animal; 

 
 

(b) os dados a serem obtidos no projeto não poderão ser alcançados por meio de métodos 

alternativos validados; 

(c) todas as medidas possíveis serão tomadas para minimizar a dor ou distresse dos animais; 

 
 

(d) o desfecho dos estudos será realizado de acordo com as exigências aplicadas a estudos 

toxicológicos. 

 
6.3.20. Modificação genética de animais 

 
 

6.3.20.1. Projetos envolvendo modificação genética de animais devem ser conduzidos de acordo 

com o estabelecido pelo CONCEA, bem como das exigências da CTNBio (Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança). 

6.3.20.2. Na proposta, os responsáveis pelo estudo devem informar à CEUA os potenciais efeitos 

adversos da manipulação genética pretendida sobre o bem-estar dos animais e suas crias, bem como indicar as 

ações a serem utilizadas para controlar, monitorar ou tratar esses efeitos. 

 
6.3.20.3. Propostas para geração de animais geneticamente modificados com expectativas de 

indução de dor ou distresse animal, devem justificar a necessidade e detalhar os cuidados especiais que serão 

adotados para minimizar a dor ou o distresse. O método de eutanásia também deve ser definido. 

 
6.3.20.4. Os procedimentos de criação utilizados para estabelecer uma colônia de animais 

geneticamente modificados devem ser considerados como um fim científico. Esta condição experimental será 

considerada até que as informações sobre dados de mortalidade, morbidade e saúde desta população (incluindo 

a estabilidade de fenótipo dos animais ao longo de diversas gerações e qualquer efeito colateral adverso da 

manipulação genética) tenha sido documentado pelo pesquisador e repassado à CEUA. A CEUA deve 

determinar a transição entre animais experimentais e o plantel de criação baseado nessas informações. Um 

relatório final deve ser enviado à CEUA ao término do projeto ou protocolo ou quando a linhagem for considerada 

plantel de criação. 

 
6.3.20.5. O estado clínico de animais geneticamente modificados pode desviar inesperadamente das 

previsões feitas nos projetos ou protocolos enviados à CEUA. Pesquisadores devem avaliar, por meio de 

monitoramento detalhado, o bem-estar e a estabilidade genética de animais geneticamente modificados recém - 
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criados e sua prole ao longo de diversas gerações e repassar um sumário dessas observações à CEUA. A 

frequência dos relatórios deve ser determinada pela CEUA, levando em consideração a natureza da modificação 

genética. 

 
6.3.20.6. Para propostas que envolvam a geração ou o uso de animais geneticamente modificados, 

devem ser mantidos os registros do número de animais gerados para toda a execução do projeto ou de 

procedimentos. O destino final dos animais que não possuírem o genótipo requerido ou esperado pelo projeto 

deverá estar definido na proposta. 

 
6.3.20.7. A técnica de coleta menos invasiva que fornecer material biológico suficiente para 

genotipagem deve ser empregada. Os procedimentos utilizados para determinar o genótipo de animais 

transgênicos, tais como corte da cauda e orelha, devem ser executados ou supervisionados por pessoal 

experiente e capacitado. Os projetos ou protocolos devem identificar o executor desses procedimentos e 

comprovar sua experiência ou capacitação. 

 
6.3.20.8. Animais geneticamente modificados que adquiram características inexistentes na espécie 

original devem ser alojados isoladamente, em ambiente que impeça o seu escape e mortos logo após a obtenção 

dos resultados. 

 
6.3.20.9. Quando a experimentação envolver modelos geneticamente modificados ou mutações 

espontâneas que desenvolvam limitação física, medidas deverão ser adotadas para adequação no micro 

ambiente que favoreçam o bem-estar tais como, tipo da cama, ração, piso, etc. 

 
 

6.3.21. Indução de tumores 

 
 

6.3.21.1. O local para a indução de tumores deve ser cuidadosamente escolhido. Sítios subcutâneos 

nas costas ou flanco dos animais devem ser preferencialmente escolhidos. A implantação de tumores na pata, 

cauda, cérebro, olhos, ossos ou outros órgãos internos específicos deve ser justificada. 

 
6.3.21.2. Os pesquisadores devem monitorar o bem-estar dos animais e avaliar os sinais clínicos de 

dor, de stress ou alterações repentinas na condição física, além de outros sinais indicativos de crescimento e 

disseminação do tumor. 

 
6.3.21.3. Animais portadores de tumor induzido devem ser preferencialmente submetidos a 

eutanásia antes que a morte decorrente do tumor ocorra. A eutanásia do animal deve ocorrer tão logo a 

dimensão do tumor for a mínima necessária para a obtenção de resultados válidos. Todavia, a eutanásia deverá 

ocorrer sempre que houver debilitação física que afete o bem-estar ou o comportamento normal do animal. 
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6.3.21.4. Em estudos de terapia de tumores, desfechos compatíveis com avaliação confiável da 

terapia devem ocorrer tão logo quanto possível. Mudanças de peso devem ser monitoradas e a morte causada 

pelo tumor deve ser evitada sempre que possível, e justificada quando necessário. 

 
6.3.22. Produção de anticorpos monoclonais 

 
 

6.3.22.1. A amplificação rotineira de hibridomas destinados à produção de anticorpos, deve ser 

realizada utilizando métodos in vitro. A indução de ascite para tais fins deve ser justificada por meio de evidências 

e da demonstração de que metodologias in vitro não existam ou não são adequadas. Essas informações devem 

estar fundamentadas na proposta encaminhada para a CEUA. 

 
6.3.22.2. Durante o período de imunização do animal, os pesquisadores responsáveis devem 

garantir que a dor e o de stress nos animais sejam a menor possível. Para tanto devem considerar: 

 
(a) o tipo, volume, local e frequência de injeção de adjuvantes; 

 
 

(b) o método e frequência de obtenção de amostras de sangue. 

 
 

6.3.22.3. Em caso de uso de tumor ascítico deve haver garantia de minimização da dor e de stress 

dos animais a partir de fatores que incluam: 

 
(a) o tipo e volume do agente inicial; 

 
 

(b) acúmulo de líquido ascítico; 

 
 

(c) perda de peso corpóreo (pode ser difícil de discernir, devido ao ganho de peso total resultante do 

acúmulo de líquido ascítico e/ou o crescimento de tumores sólidos); exames clínicos e avaliação do estado geral 

dos animais. 

 
(d) a remoção de líquido ascítico. 

 
 

6.3.23. Indução de lesões do sistema nervoso central 

 
 

Projetos ou protocolos envolvendo lesões anatômicas ou químicas do sistema nervoso central 

demandam consideração especial quando a lesão produzir perda de função, incluindo perda de movimento de 

membros e tronco, perda de sensibilidade a toque, temperatura ou dor, perda da percepção do animal quanto a 
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seus arredores ou perda de apetite ou sede. Cuidados especiais com o animal, bem como gaiolas e instalações 

especiais podem ser necessários. 

 
 

6.3.24. Privação de água e alimento 

 
 

Projetos ou protocolos envolvendo a suspensão ou restrição severa de alimento ou água devem ser 

planejados para não acarretarem efeitos prejudiciais de longa duração ao animal. Nesses estudos, as mudanças 

no equilíbrio de fluidos ou peso corpóreos devem ser monitoradas, registradas e mantidas dentro dos limites 

aprovados pela CEUA. 

 
6.3.25. Experimentação com fetos e embriões 

 
 

6.3.25.1. Por princípio, deve-se assumir que os fetos possuam as mesmas necessidades de 

analgesia e anestesia que animais adultos, a não ser que haja evidência específica do contrário, a qual deve ser 

apresentada à CEUA. 

 
6.3.25.2. Quando a experimentação com fetos incluir cirurgias que comprometam a capacidade do 

neonato de sobreviver ou causarem dor que não possa ser aliviada, a eutanásia deve ser realizada antes ou 

imediatamente após o nascimento. 

 
6.3.25.3. Durante a cirurgia da mãe, deve-se considerar qualquer exigência subsequente para 

anestesia do feto ou embrião. 

 
6.3.25.4. Ovos fertilizados de aves e outras espécies de vertebrados devem ser destruídos a não ser 

que haja necessidade justificada de sua incubação. A CEUA deve aprovar o tratamento pretendido pelo 

responsável do estudo acerca do destino do animal pós-eclosão. 

 
6.3.25.5. Se animais não anestesiados forem sujeitos a estímulos cuja intenção é produzir dor, os 

pesquisadores devem garantir que o nível de dor esperado causado pelos estímulos seja o mínimo possível para 

alcançar os objetivos do estudo. 

 
6.3.26. Uso de primatas não humanos para fins científicos ou didáticos 

 
 

6.3.26.1. O uso de primatas não humanos deve ser restrito às atividades de pesquisa translacional  

e pesquisa básica ou aplicada, entendendo-se que os protocolos de pesquisa em questão devem 

preferencialmente estar relacionados com prevenção, diagnóstico ou tratamento de doenças para as quais não 
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há possibilidade de uso de outras espécies de animais de laboratório ou métodos alternativos validados 

disponíveis. 

 
6.3.26.2. É necessário assegurar-se de que o uso de primatas não humanos nos procedimentos 

experimentais em questão não seja uma ameaça à biodiversidade. Consequentemente, o uso de espécie em vias 

de extinção nos procedimentos deve ser evitado e caso não seja possível, limitado a um mínimo estrito de 

indivíduos. 

 
6.3.26.3. Considerando-se a proximidade genética aos seres humanos e as suas habilidades sociais 

altamente desenvolvidas, o uso de primatas não humanos em procedimentos científicos deve considerar 

prioritariamente as questões éticas específicas pertinentes à espécie bem como suas necessidades ambientais e 

sociais. Para tanto é sugerido que laboratórios de experimentação e biotérios tenham profissionais 

especializados, capazes de gerenciar as necessidades específicas destes animais, de forma a garantir o bem- 

estar físico e psicológico. 

 
6.3.26.4. Primatas não humanos devem contar com supervisão constante de 

profissionais que: 

(a) capacitados na comunicação com os animais; 

(b) sejam capazes de promover o enriquecimento ambiental adequado a cada espécie; 

 
 

(c) possam promover a interação dos indivíduos de cada grupo respeitando suas necessidades bem 

como sua dinâmica social; 

(d) sejam capazes de fixar critérios para avaliar a dor, o sofrimento e a aflição dos primatas sob sua 

responsabilidade. 

 
6.3.26.5. As gaiolas devem: 

(a) apresentar dimensões adequadas ao abrigo de casais ou grupos (animais monogâmicos ou 

poligâmicos), com espaço para livre circulação e postura natural; 

(b) conter objetos com a finalidade de enriquecimento ambiental que propiciem oportunidades para a 

expressão dos comportamentos espécie-específicos (exploração, jogo, etc.); 

 
(c) promover acesso fácil ao alimento, à água e à ventilação adequada. 

 
 

6.3.26.6. O laboratório de experimentação animal, assim como o biotério de experimentação devem 

apresentar barreiras externas que possam reter animais que eventualmente escapem de suas gaiolas 
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experimentais ou de moradia, sendo sugerido que haja um plano de contingência, bem como treinamento do 

pessoal para estes casos. 

 
6.3.26.7. Em relação a espécies que apresentam organização social de vida em grupo e mais 

especificamente núcleos familiares deve ser evitado o isolamento nos procedimentos experimentais. Caso isto 

não seja possível, o indivíduo isolado em gaiola experimental deve sempre que possível ter garantido contato 

visual, auditivo, olfativo e tátil com outros animais de seu núcleo. Em todos os casos de isolamento, deve ser  

garantido ao indivíduo enriquecimento ambiental e contato humano, com interação adequada. 

 
 

6.3.27. Atividades científicas ou didáticas com envolvimento de patógenos 

 
 

6.3.27.1. As fontes de risco a serem consideradas são: vírus, bactérias, fungos e 

parasitas. 

6.3.27.2. odos os potenciais efeitos dos patógenos devem ser explicados ao pessoal envolvido no 

trabalho experimental. 

 
6.3.27.3. Devem ser solicitados comprovantes de que os animais a serem inoculados com estes 

patógenos estão sendo alojados e mantidos em condições de biossegurança que impeçam o contágio de seres 

humanos, outros animais em experimentação e animais ou plantas que possam eventualmente entrar em contato 

com os infectados. 

 
6.3.27.4. Para atendimento aos níveis de biossegurança devem ser seguidas as recomendações da 

“Classificação de Risco dos Agentes Biológicos” do Ministério da Saúde 

(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/classificacao_risco_agentes_biologicos_2ed.pdf). 

 
 
 

6.3.27.5. O descarte da carcaça ou cadáver dos animais infectados com patógenos deve ser feita 

em conformidade com a legislação. 

 
6.3.27.6. Deve-se manter um registro oficial e individual dos animais que deve incluir a data de início 

dos experimentos, bem como o procedimento de descarte da carcaça. Este registro deve estar à disposição da 

CEUA. 

 
VII - AQUISIÇÃO E CUIDADO DE ANIMAIS EM INSTALAÇÕES DE 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/classificacao_risco_agentes_biologicos_2ed.pdf)
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CRIAÇÃO E ALOJAMENTO 

 
 

Os animais devem ser adquiridos em instalações de criação e distribuição que mantenham condições 

condizentes com a Diretriz e com a legislação vigente. As condições de alojamento, práticas e procedimentos 

envolvidos no cuidado de animais nestas instalações de criação e alojamento devem ser aprovadas e 

monitoradas pela CEUA. 

VII.1. ANIMAIS OBTIDOS DE OUTROS ESTADOS OU PAÍSES 

 
 

7.1.1. É responsabilidade do pesquisador ou professor e de instituições que utilizam animais para fins 

científicos ou didáticos conforme art.2º da Lei 11.794/2008 observar a legislação vigente no Brasil e no país de 

origem de maneira a garantir a observância das exigências que regulam a importação, captura, manejo e 

transporte de animais. Os detalhes dessas ações devem estar incluídos na proposta. Algumas dessas exigências 

estão apresentadas abaixo: 

 
7.1.2. O acordo entre o Brasil e outras nações deve seguir as legislações de quarentena e proteção à 

fauna vigentes em ambos os países ou estados da federação. 

 
7.1.3. Para a obtenção e utilização da fauna nativa ou exótica, para a importação e exportação de 

animais e para seu transporte, as respectivas legislações vigentes devem ser seguidas. 

 
VII.2. TRANSPORTE DE ANIMAIS 

 
 

7.2.1. O transporte de animais pode causar de stress devido ao confinamento, ruídos e mudança no 

ambiente e de pessoal que manipula os animais. 

 
7.2.2. A extensão do distresse gerado pelo transporte dependerá da saúde do animal, comportamento, 

espécie, idade e gênero, do número de animais sendo transportados juntos e suas relações sociais, o período 

sem alimento ou água, a duração e o modo do transporte, condições ambientais, em especial, temperaturas 

extremas e o cuidado prestado durante a viagem. 

 
7.2.3. As condições e duração do transporte devem garantir que o impacto na saúde e bem-estar do 

animal seja mínimo, contemplando as necessidades de cada espécie. 

 
7.2.4. Os contêineres devem ser seguros e à prova de fuga. Deve haver material adequado para ninhos 

ou camas. Os animais devem estar protegidos contra movimentos bruscos e de alterações climáticas extremas. 

 
7.2.5. Alimento e água devem ser oferecidos de acordo com as necessidades de cada espécie. 
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7.2.6. Em caso de transporte aéreo ou terrestre este deve ocorrer em consonância com o regulamentado 

pela legislação vigente. 

 
VII.3. ADMISSÃO DE NOVOS ANIMAIS 

7.3.1. Quando novos animais forem adquiridos, estes devem ser mantidos separadamente, 

inspecionados por pessoal qualificado e quando necessário, submetidos à quarentena. A condição clínica dos 

animais deve ser avaliada, e se necessário um tratamento deve ser iniciado, sob supervisão do responsável 

técnico. 

 
7.3.2. Os animais devem ser aclimatados às novas instalações e à equipe antes de seu uso em um 

projeto ou protocolo. Animais que não se adaptarem satisfatoriamente não devem ser utilizados. 

 
 

VII.4. CUIDADO COM ANIMAIS EM INSTALAÇÕES DE ALOJAMENTO E PRODUÇÃO 

7.4.1. Instalações são definidas como locais onde animais são mantidos, incluindo biotérios, cercados, 

viveiros, estábulos, tanques, lagos e edificações. 

 
7.4.2. Os pesquisadores e professores, as CEUAs e as instituições devem garantir que as instalações 

sejam planejadas, construídas, equipadas adequadamente e que possuam pessoal técnico treinado para que 

sejam mantidas as condições adequadas exigidas por cada espécie. 

 
7.4.3. O planejamento e gerenciamento de instalações de alojamento e produção dependerão do tipo de 

animais a serem mantidos priorizando o bem-estar e a saúde. 

 
7.4.4. Áreas de encarceramento ao ar livre 

 
 

Áreas de encarceramento ao ar livre devem atender às necessidades das espécies, incluindo aquelas 

relativas ao acesso a abrigo, alimento, água, proteção contra predadores e às necessidades comportamentais e 

sociais. 

 
7.4.5. Abrigo 

 
 

7.4.5.1. As edificações devem ser compatíveis com as necessidades dos animais e com os 

objetivos dos projetos nos quais serão utilizados. 

 
7.4.5.2. Os locais de abrigo devem ser planejados e gerenciados para: a) permitir o controle de 

fatores ambientais, b) limitar a contaminação associada à manutenção e limpeza dos animais, c) fornecer 

alimentos, água e camas, d) controlar a entrada de pessoas e animais estranhos ao ambiente. 
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7.4.5.3. As edificações devem ser mantidas em bom estado. Paredes e pisos devem ser 

construídos com materiais seguros e duráveis que permitam limpeza e assepsia facilmente. 

 
 

7.4.5.4. Deve haver áreas específicas e adequadas para o armazenamento de alimento. 

 
 

7.4.5.5. O uso de detergentes, desinfetantes, desodorantes e pesticidas não deve causar a 

contaminação do ambiente dos animais, e deve ser feito mediante consulta aos responsáveis pelo bem-estar dos 

animais. 

 
7.4.5.6. Deve haver suprimento de água potável e instalações próprias para drenagem, se 

pertinente. 

 
7.4.5.7. Deve haver planos de controle de situações emergenciais como, por exemplo, pane na 

energia elétrica, aquecimento ou resfriamento do ambiente, incêndio, entre outros. 

 
7.4.5.8. Deve haver mecanismos que impeçam a entrada de pessoas não autorizadas. 

 
 

7.4.5.9. Os animais devem ser mantidos em condições ambientais adequadas às suas 

necessidades biológicas e comportamentais, a não ser que a CEUA, após justificativa, aprove condições 

ambientais distintas. 

 
7.4.5.10. A renovação de ar, controle de temperatura, umidade, luz e ruídos deve ser mantidos 

dentro de limites compatíveis com o bem-estar e saúde dos animais. 

 
7.4.5.11. Ventilação efetiva é essencial para o conforto dos animais e para o controle de 

temperatura, umidade e odores. Os sistemas de ventilação devem distribuir o ar uniformemente e propiciar 

renovação adequada de ar. 

 
7.4.5.12. Odores nocivos, em especial amônia, devem ser mantidos em concentração compatível 

com a saúde e conforto dos animais e dos funcionários. Uma série de fatores pode influenciar a concentração 

ambiente de gases noviços: ventilação, planta da edificação, localização de gaiolas, densidade populacional 

(tanto dentro de gaiolas quanto em 

salas), qualidade da limpeza e a frequência da troca das camas. É necessária atenção ao equilíbrio entre 

as necessidades de limpeza e o impacto potencial dos produtos utilizados sobre os animais. 
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7.4.5.13. Os usuários de animais (pesquisadores, professores, técnicos e alunos) e a CEUA devem 

ser informados com antecedência sobre potenciais alterações nas instalações e condições nas quais os animais 

são mantidos. É importante considerar que fatores ambientais afetam o bem-estar animal e podem interferir com 

a qualidade dos resultados obtidos em projetos de pesquisa ou didáticos. 

 
7.4.6. Cercados, gaiolas e contêineres dos animais 

 
 

7.4.6.1. As acomodações dos animais devem ser planejadas e controladas de forma a atender 

necessidades específicas da espécie. Cercados, gaiolas e contêineres devem garantir o bem-estar e conforto dos 

animais. Alterações nessas exigências devem receber aprovação prévia da CEUA. Os seguintes fatores devem 

ser levados em consideração na proposta: 

 
(a) necessidades comportamentais das espécies, incluindo a disponibilidade e planejamento do 

espaço para possibilitar a livre movimentação e atividade, sono, privacidade, contato com outros indivíduos da 

mesma espécie e enriquecimento do ambiente; 

 
(b) existência de abrigo individual, quando adequado ou se necessário para a condução dos estudos  

e obtenção do objetivo do projeto (por exemplo, durante a recuperação de cirurgia ou coleta de amostras); 

(c) necessidades ambientais específicas da espécie, como iluminação, temperatura, qualidade do ar, 

ciclos apropriados de claro/escuro e proteção contra ruídos e vibrações excessivos; 

 
(d) pronto acesso a alimento e água; 

 
 

(e) limpeza do cercado, gaiola ou contêiner; 

 
 

(f) capacidade de isolamento para evitar propagação de doenças; 

 
 

(g) aderência às necessidades do projeto ou protocolo; 

 
 

(h) a possibilidade de observação dos animais sempre que necessário. 

 
 

7.4.6.2. Os cercados, gaiolas e contêineres devem: 

 
 

(a) ser construídos(as) com materiais seguros e duráveis; 

 
 

(b) ser mantidos limpos e bem conservados; 

 
 

(c) ser a prova de fugas; 
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(d) proteger os animais dos efeitos de alterações climáticas extremas; 

 
 

(e) evitar causar ferimentos nos animais; 

 
 

(f) ser dimensionadas para a espécie e número de animais a serem mantidos; 

 
 

(g) ser compatíveis com a manutenção do comportamento natural das espécies. 

 
 

7.4.6.3. O número de animais em gaiolas, cercados ou contêineres, bem como a instalação destes, 

devem ser condizentes com a manutenção das condições sociais e ambientais para os animais. Quando for 

necessário abrigar individualmente animais de grupos sociais, o impacto e tempo do isolamento social devem ser 

mínimos e deverão ser justificados e aprovados pela CEUA. 

 
7.4.6.4. Camas devem estar disponíveis e serem adequadas à espécie e às necessidades do 

projeto. Devem ser confortáveis, absorventes, seguras, não tóxicas e esterilizáveis. Animais prenhes devem 

receber cuidados especiais referentes à capacidade de construção de seu ninhos ou equivalente. 

 
7.4.6.5. A CEUA, pesquisadores, professores devem ser consultados com antecedência sobre 

potenciais alterações nas condições acima, visto que alterações nesses equipamentos podem afetar tanto o bem- 

estar dos animais como os resultados obtidos nos estudos. 

 
7.4.7. Alimento e água 

 
 

7.4.7.1. O alimento fornecido aos animais deve conter em sua composição nutrientes que 

permitam atender às necessidades de crescimento de animais jovens ou a manutenção do peso normal de 

animais adultos. Devem ainda, atender às necessidades nutricionais no caso de animais prenhes e lactantes. 

 
7.4.7.2. Quando possível, os animais devem receber alimentos com composição variável na sua 

apresentação desde que adequados à espécie. Alimentos perecíveis não consumidos devem ser removidos 

prontamente, a não ser que isso vá contra as necessidades da espécie. 

 
7.4.7.3. Deve haver água em quantidade e qualidade conforme as necessidades de cada espécie. 

 
 

7.4.7.4. Alterações nesses padrões de exigências devem constar na proposta e serem aprovadas 

previamente pela CEUA. 

 
VII.5. GERENCIAMENTO E PESSOAL 
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7.5.1. Responsáveis por criação, alojamento e manejo dos animais. 

 
 

 
7.5.1.1. A aquisição e criação de animais, bem como suas instalações e alojamentos devem ser 

supervisionados por pessoas qualificadas no cuidado de animais. 

 
7.5.1.2. A pessoa encarregada pelo setor deve ser responsável por: 

 
 

(a) monitorar os sinais evidentes de dor, de stress e doenças específicas de cada espécie; 

 
 

(b) supervisionar o trabalho dos funcionários do setor; 

 
 

(c) fazer a intermediação entre pesquisadores, professores e funcionários; 

 
 

(d) informar ao responsável quaisquer problemas adversos. 

 
 

7.5.1.3. A pessoa responsável deve comunicar imediatamente o médico veterinário do setor, a 

existência de animais doentes ou feridos para que sejam prontamente atendidos. 

 
7.5.1.4. A pessoa que cuida e aquela que usa os animais deve contribuir para o aprimoramento e 

manutenção dos procedimentos que envolvam animais. 

 
7.5.1.5. A pessoa encarregada pelo setor deve garantir que os membros da equipe recebam e 

utilizem vestimentas de proteção adequadas e equipamentos de proteção individual (EPIs), mantenham altos 

padrões de higiene pessoal, não comam, bebam ou fumem em áreas onde se encontrem animais. Ainda, deve 

providenciar que tenham todas as vacinas recomendadas. 

 
7.5.1.6. Quando pertinente, deve haver Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). Estes devem 

ser redigidos de forma clara e direcionados para o gerenciamento do pessoal, de instalações, manejo e criação 

de animais. 

 
7.5.1.7. Os POPs devem ser submetidos à CEUA para aprovação e informados a todos os 

envolvidos com o cuidado e uso de animais. O POP deve ser revisado regularmente. O conteúdo dos POPs deve 

privilegiar a manutenção do bem-estar dos animais alocados ou não para os estudos em condução ou a serem 

conduzidos. O POP deve também privilegiar a manutenção da saúde e segurança dos funcionários. Além dessas 

propriedades os POPs devem incluir orientações sobre: 
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(a) transporte, quarentena e descarte de animais; 

 
 

(b) conservação rotineira dos animais; 

 
 

(c) prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças; 

 
 

(d) avaliação do estado de saúde e constituição genética das diferentes espécies. 

 
 

7.5.1.8. A pessoa encarregada pelo setor deve manter registros adequados para permitir um 

gerenciamento eficaz da criação. Os registros devem incluir: 

 
(a) origem, cuidado, alocação, movimentação entre locais, uso e destino de todos os animais; 

 
 

(b) detalhes de qualquer doença diagnosticada; 

 
 

(c) fertilidade, morbidade e mortalidade em colônias de criação; 

 
 

(d) estado de saúde, constituição genética e ambiente físico dos animais. 

 
 

7.5.1.9. Os registros mantidos pela pessoa encarregada devem ser disponibilizados para 

pesquisadores, professores e para CEUA. 

 
7.5.1.10. A pessoa encarregada deve garantir que pesquisadores e professores sejam informados 

previamente de quaisquer mudanças nas condições de manutenção dos animais que possam afetar os 

resultados dos estudos. 

 
7.5.2. Membros da Equipe 

 
 

7.5.2.1. Um importante fator de contribuição para obtenção de bons resultados no cuidado animal é 

a qualidade do treinamento e o comprometimento dos membros da equipe com o trabalho desenvolvido. As 

pessoas devem ser capacitadas para oferecer cuidado minucioso na manutenção de animais. Devem estar 

cientes de que a qualidade de suas ações pode interferir com o bem-estar dos animais ou com os resultados de 

atividades científicas ou didáticas. 

 
 

7.5.2.2. As instituições devem estimular e promover o treinamento formal em ciência de animais de 

laboratório. 
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7.5.2.3. O pessoal envolvido com o cuidado de animais deve ser treinado para reconhecer, em um 

estágio inicial, mudanças no padrão de comportamento e aparência dos animais. 

 
7.5.2.4. Pessoas recém-indicadas para cuidar de animais devem receber treinamento adequado. 

 
 

7.5.2.5. Os funcionários devem ser informados das zoonoses importantes dos animais sob seus 

cuidados e de precauções necessárias a serem tomadas. Exames médicos periódicos do pessoal que manuseia 

animais são recomendados no melhor interesse do pessoal e dos animais. 

 
 

7.5.3. PROCEDIMENTOS ROTINEIROS 

 
 

7.5.3.1. Procedimentos rotineiros que não fazem parte do projeto devem ser realizados por pessoal 

habilitado. 

 
7.5.3.2. Procedimentos rotineiros em animais de produção para fins de pesquisa ou ensino devem 

seguir as boas práticas de manejo. 

 
7.5.3.3. Quando necessidades de criação especiais compuserem o projeto, como a criação de uma 

nova linhagem de um animal geneticamente modificado, os procedimentos aplicáveis à criação devem ser 

incluídos na proposta e aprovados previamente pela CEUA. 

 
7.5.4. IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS 

 
 

7.5.4.1. Os animais devem ser identificados, seja individualmente ou em grupos. Quando possível, 

os animais devem ser identificados pela fixação de placas ou selos à gaiola, contêiner, cercado, curral ou baia 

nos quais são mantidos. A identificação de animais individualmente por meio de métodos mais invasivos como, 

marca física, tatuagem, coleira, 

brinco, etiqueta, ou equipamento de numeração eletrônica, como um microchip, deve ser realizada ou 

supervisionada diretamente por pessoal qualificado. 

 
7.5.4.2. O método escolhido deve ser o mais apropriado para a espécie, adequado aos objetivos do 

projeto, devendo resultar no mínimo de dor e de stress e sempre que possível valendo-se de analgesia ou 

anestesia. 

 
7.5.4.3. A pessoa encarregada pelos animais nas instalações de criação é responsável por garantir 

que os animais sejam identificados antes da alocação em um projeto, sendo que, após a sua alocação, o 

pesquisador ou professor passa a ser o responsável. 



Projeto Político Pedagógico do Curso de Farmácia 218 

 

 

 
 
 

7.5.5. DESCARTE DE CADÁVERES, CARCAÇAS E LIXO 

 
 

O descarte de cadáveres, carcaças e de lixo gerado pelo uso de animais deve seguir as legislações 

federal, estadual e municipal vigentes, ou as substitutivas como, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei nº 12305 de 2 de agosto de 2010. 

VIII - ESTUDOS DE ANIMAIS SILVESTRES 

Esta seção faz referência específica aos animais vertebrados de vida livre e aqueles capturados em 

população de vida livre, incluindo nativos e não nativos. Todas as atividades científicas ou didáticas envolvendo 

animais silvestres requerem aprovação prévia de uma CEUA. 

 
 

VIII.1. ANIMAIS SILVESTRES DE VIDA LIVRE 

8.1.1. Animais silvestres são protegidos por lei. As autoridades competentes devem ser previamente 

consultadas quando tais espécies forem utilizadas. As licenças referentes ao uso de animais selvagens devem 

ser concedidas paralelamente à aprovação da CEUA, que deve avaliar o bem-estar animal nas diferentes etapas 

do processo: de captura, manutenção, liberação e eutanásia. 

 
8.1.2. Estudos de observação de animais de vida livre têm potencial para causar efeitos adversos 

devido à interferência no comportamento normal, em especial se houver algum efeito sobre a criação dos animais 

jovens. Esses estudos devem ser planejados de forma a minimizar qualquer impacto ao bem-estar do animal. 

Tais estudos necessitam de aprovação da CEUA da Instituição do coordenador do projeto (pesquisador principal) 

está vinculado. 

 
8.1.3. Pesquisadores e professores devem reconhecer que estudos de campo podem interferir nas 

condições do habitat e afetar adversamente os recursos disponíveis para as espécies-alvo ou 

não-alvo. Os responsáveis pelos estudos devem minimizar as potenciais interferências no habitat dos 

animais. 

8.1.4. A repetição de estudos que não trazem contribuições científicas adicionais, a princípio, não 

devem ser realizadas. Em casos excepcionais (como aqueles em que a repetição é necessária para melhorar a 

compreensão das espécies ou do ecossistema) a CEUA deverá ser consultada. 

 
8.1.5. Estudo longitudinais que exijam a observação de um mesmo indivíduo devem ser explicitamente 

aprovados pela CEUA. No caso de ser importante a recaptura de animais devem ser tomadas medidas para 

minimizar os efeitos dessa prática. 

 
8.1.6. A captura, contenção, manutenção, transporte, manejo e retirada de animais de seu habitat natural 

devem obedecer critérios que levem em consideração: 
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(i) os efeitos cumulativos de manipulação estressora (captura, manejo, transporte, sedação, 

anestesia, marcação e retirada de amostras); 

(ii) a minimização dos efeitos de potenciais fontes de estresse fatores estressores ou avaliar como 

serão eliminadas. Ações nesse sentido devem constar da proposta; 

(iii) A qualidade, limpeza e a adequação dos materiais e equipamentos utilizados na captura, 

contenção ou manutenção, transporte e manipulação de animais. É preciso que o risco de transmissão de 

doenças (agentes nocivos) seja calculado e minimizado. 

 
VIII.2. CAPTURA DE ANIMAIS SILVESTRES 

8.2.1. Geral 

 
 

8.2.1.1. A captura animal é uma ação estressora, portanto, sempre que possível os responsáveis 

pelos estudos devem considerar alternativas ao uso deste método. Ainda, medidas devem ser tomadas a fim de 

minimizar o distresse causado aos animais capturados bem como às populações das quais foram retirados. As 

seguintes condições devem ser consideradas ao método de captura: 

(a) as técnicas de captura devem ser apropriadas aos animais a serem capturados. 

 
 

(b) os membros da equipe de captura devem ter habilidade e capacitação em técnicas de captura  

para os animais a serem capturados.; 

 
(c) se os animais forem retidos após a captura, os mesmos devem ser mantidos em gaiolas ou outro 

local adequado à espécie; 

(d) A manutenção do bem-estar animal deve ser preservada por meio de avaliação regular dos sinais 

vitais e de stress animal. Ação remediadora deverá ser realizada sempre que necessário. 

 
8.2.1.2. A captura ou abate de peixes, devem realizadas utilizando práticas que garantam uma rápida 

perda de consciência. 

8.2.2. Utilização de armadilhas 

8.2.2.1. Se a captura for realizada por meio de armadilha, a proposta deve incluir detalhes da 

adequação do método para a captura e como as armadilhas serão colocadas, privilegiando a minimização do 

impacto tanto para as espécies-alvo quando as não-alvo. A proposta deve considerar: 

 
(a) período de tempo que os animais ficarão presos nas armadilhas; 

 
 

(b) como os animais presos na armadilha serão protegidos dos predadores; 

 
 

(c) durante o período em que estiverem presos como será feito o controle de hidratação, temperatura, 

alimentação, potencial afogamento entre outros; 
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(d) privação de alimentos e água; 

 
 

(e) desativação de armadilhas quando não estiverem em uso ou não forem mais necessárias; 

 
 

(f) dimensão da armadilha; 

 
 

(g) construção da armadilha (por exemplo, configuração das paredes, tampa, coberturas ou grades); 

(h) minimização do número de espécies não alvo capturadas; 

 
 

(i) plano de controle, de acordo com a respectiva legislação, para as espécies não-alvo que possam 

vir a ser capturadas. 

 
8.2.2.2. Armadilhas e redes utilizadas para captura de animais na água devem ser posicionadas e 

monitoradas de maneira a prevenir a morte de animais por afogamento. 

8.2.3. Captura sem armadilha 

Os princípios aplicáveis às técnicas de captura sem armadilha são similares aos detalhados para a 

captura com o uso de armadilhas. A capacitação e habilidade de quem executa a captura sem armadilha é 

essencial para garantir o menor impacto possível sobre as espécies-alvo e não-alvo. 

 
VIII.3. MANEJO E IMOBILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE VIDA SELVAGEM 

8.3.1. Animais de vida livre capturados devem ser manipulados utilizando técnicas apropriadas à espécie. 

Para minimizar o risco de ferimentos ou doenças causadas por fatores distressores do manejo ou imobilização, 

esses procedimentos devem incorporar: 

(a) manejo hábil; 

(b) limitação de tempo do manejo ou imobilização a um período mínimo necessário para que os 

objetivos científicos ou didáticos sejam a alcançados; 

(c) utilização de pessoas capacitadas e em número suficiente para imobilizar o animal, prevenir 

ferimentos no animal ou naqueles que o manuseiam; 

(d) utilização de agentes farmacológicos, como tranquilizantes, quando apropriados ou se o período 

de tempo de manejo for potencialmente indutor de fatores distressores não intencional para o animal. 

 
8.3.2. Sempre que possível, as consequências a curto e longo prazo da captura, manejo e imobilização 

devem ser registrados e estar presentes no projeto ou protocolo. 

 
VIII.4. CAPTURA E SOLTURA DE ANIMAIS DE VIDA SELVAGEM 

8.4.1. O tempo pelo qual um animal capturado é mantido cativo deve ser o mínimo para obtenção dos 

objetivos científicos ou educacionais contidos na proposta. 
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8.4.2. Os animais em cativeiro não devem ser expostos a fatores distressores. Os responsáveis 

(pesquisadores e professores) pelos estudos devem estar atentos às práticas de gerenciamento que privilegiem 

informações disponíveis sobre o comportamento das espécies e sua provável resposta ao cativeiro. 

 
8.4.3. Áreas de encarceramento e contêineres devem ser seguros, silenciosos, higiênicos e oferecer 

condições de manter os animais com qualidade de vida. 

 

8.4.4. Instrumentos de confinamento que restringem os movimentos dos animais, como sacos ou caixas, 

devem: 
 
 

(a) permitir que os animais descansem confortavelmente; 

 
 

(b) minimizar o risco de fuga e ferimentos; 

 
 

(c) ser adequadamente ventilados; 

 
 

(d) manter os animais dentro de níveis adequados de luz ambiente, temperatura e 

umidade; 

(e) minimizar o risco de transmissão de doenças; 

 
 

(f) quando pertinente, deve permitir acesso a água e alimento. 

 
 

8.4.5. Os animais devem ser soltos no local de captura, a não ser que a CEUA, juntamente com órgãos 

competentes, aprove uma proposta que justifique as razões para utilização de um local alternativo. 

 
8.4.6. O horário de liberação deve ser coerente com o horário de atividade normal da espécie. 

8.4.7. Todas as medidas tomadas no momento de soltura dos animais devem considerar a proteção dos 

animais contra ferimentos e predação. 

 
 

VIII.5. TRANSPORTE DE ANIMAIS DE VIDA SELVAGEM 

 
 

8.5.1. Animais de vida selvagem quando capturados são particularmente suscetíveis ao distresse 

causado pelo seu transporte. Por causa disso, todas as medidas para minimizar o distresse do transporte devem 

ser tomadas. Neste caso são aplicáveis os princípios gerais para transporte, detalhados nesta Diretriz. 
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8.5.2. O stress causado pelo transporte deve ser minimizado por meio: 

 
 

(a) do uso  de contêineres de transporte com  dimensões apropriadas  e com características que 

sejam confortáveis para os animais; 

(b) da limitação da exposição dos animais a variações bruscas de temperatura, ruídos, incômodos 

visuais e de vibração; 

(c) de proteção interna no contêiner de transporte ou equivalente, quando 

apropriado; 

(d) da garantia de que os animais transportados permanecerão separados quando houver 

incompatibilidade entre espécies, idade, tamanho, sexo ou fase reprodutiva; 

(e) da prevenção de manejo desnecessário; 

 
 

(f) da administração de agentes farmacológicos tranquilizantes feita por pessoal habilitado, quando 

apropriado. 

 
VIII6. MARCAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES 

O método escolhido para identificar animais individualmente deve causar o mínimo de distresse possível 

e de interferência na atividade diária do animal e no contexto do propósito do estudo. 

VIII.7. TÉCNICAS DE CAMPO 

Pequenos procedimentos realizados em campo geralmente envolvem captura e soltura de animais. 

Esses procedimentos podem ser facilitados pelo uso de agentes farmacológicos, como os tranquilizantes ou 

anestésicos de curta duração. Esses procedimentos incluem a identificação por meio de inserção de fitas na 

perna, etiquetas na orelha, implante de microchips ou de instrumentos de radiolocalização, exames clínicos, 

mensurações, obtenção de amostras (por exemplo, pelos, penas, escamas, sangue e conteúdo do estômago de 

pássaros). Esses e outros pequenos procedimentos necessitam de aprovação da CEUA, e necessariamente 

devem atender às seguintes exigências: 

(a) os procedimentos devem ser executados em área limpa e por pessoas capacitadas. O uso de 

equipamentos adequados e limpos é obrigatório; 

(b) os equipamentos e agentes necessários para garantir a saúde e bem-estar dos animais e alívio da 

dor ou distresse devem estar disponíveis; 

(c) a recuperação de animais sedados ou anestesiados deve ser adequada para que possam 

readquirir plena consciência. O local deve permitir observação, possibilitar a manutenção da temperatura 

corpórea e garantir a proteção contra ferimentos e predação; 

(d) minimizar o potencial impacto aos animais jovens dependentes no caso dos procedimentos 

realizados nos genitores; 
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(e) os métodos e equipamentos utilizados devem ser apropriados às espécies e causar o mínimo de 

distresse e interferência na atividade diária do animal. 

 
VIII.8. ESPÉCIMES DE REFERÊNCIA 

Os espécimes de referência a serem utilizados deverão compor acervos de referência de domínio 

público, e desta forma devem ser observados: 

(a) se houver expectativa de que espécimes de referência sejam coletados, esta necessidade deve 

ser justificada à CEUA; 

(b) a quantidade de espécimes de referência coletados deve ser o mínimo necessária para a 

identificação ou para estabelecer a distribuição; 

(c) um museu ou instituição similar deve ser consultada previamente à coleta para garantir o uso 

correto e adequado de técnicas de preservação; 

(d) o depósito de espécimes de referência em museus ou instituições similares, onde possam estar 

disponíveis para estudos subsequentes; 

(e) apresentação de documentação de identificação apropriada dos espécimes, bem como aquela 

incluindo as justificativas para sua coleta. Os dados devem ser mantidos juntamente aos espécimes. 

 
IX - USO DE ANIMAIS NO ENSINO 

Professores devem notar que todas as seções desta Diretriz, incluindo os princípios dos 3Rs, são 

aplicáveis às instituições que criam e utilizam animais para fins científicos ou didáticos, conforme estabelecido na 

Lei Federal 11794. Esta seção se refere às considerações éticas especiais e questões de responsabilidade que 

devem ser tratadas quando animais são utilizados para atividades didáticas. Ela deve ser lida em conjunto com o 

restante da Diretriz. 

 
IX.1. PRINCÍPIOS GERAIS 

9.1.1. O uso de animais em ensino difere de forma importante, em seus objetivos e justificativas, em 

relação ao seu uso para fins científicos. Os animais utilizados para propósitos didáticos deverão ter como objetivo 

a demonstração de princípios já estabelecidos ou para o treinamento de estudantes em técnicas e habilidades 

pertinentes a sua área de atuação profissional. O uso de animais nesse contexto só se justifica com base em 

métodos e objetivos educacionais nos quais: 

(a) comprovadamente não existam alternativas de substituição; e 

(b) quando as alternativas possíveis levarem à perda de qualidade na transmissão do conhecimento. 

9.1.2. As justificativas para o uso de animais em oposição a métodos alternativos; tais como vídeos 

demonstrativos, modelos computacionais, entre outras; devem ser claras. Igualmente clara deve ser a justificativa 

para a necessidade específica de uso de animais para determinado curso e nível de treinamento, para a 

aquisição de habilidades e de conhecimento. A utilização de métodos alternativos em ensino deve ser estimulada 

e induzida pelas instituições e pelas CEUAs. 
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9.1.3. Não é recomendado o uso de animais com o propósito de demonstrar fatos biológicos 

conhecidos. São vetadas a indução de lesão ou dor a animais apenas para demonstrar fatos biológicos 

conhecidos a estudantes de graduação. 

 
IX.2. RESPONSABILIDADES DOS PROFESSORES 

9.2.1. A pessoa encarregada pelos alunos tem responsabilidade pelo cuidado, bem-estar e uso dos 

animais desde o início até o término da atividade. A pessoa deve: 

 
(a) garantir que todo o cuidado e uso de animais estão de acordo com a Diretriz e todas as  

respectivas determinações da legislação brasileira; 

(b) ter o respectivo treinamento e qualificações; 

 
 

(c) incorporar à proposta qualquer método para a substituição, redução ou refinamento do uso de 

animais, contanto que tais métodos sejam compatíveis com os objetivos educacionais; 

 
(d) obter aprovação da CEUA antes do início das atividades e garantir que as atividades sejam 

conduzidas conforme estipulado e aprovado pela CEUA; 

(e) quando disponível, utilizar métodos alternativos para preparar os alunos para atividades didáticas 

envolvendo animais; 

(f) garantir a supervisão próxima e competente a todos os alunos, inclusive nos finais de semana; 

(g) garantir que no caso de ferimento dos animais, tratamentos adequados devam ser realizados ou 

em casos extremos a eutanásia; 

 
9.2.2. O professor responsável deve garantir que antes do início do trabalho com animais, os alunos: 

 
 

(a) sejam instruídos sobre os métodos apropriados de manejo e cuidado dos animais; 

 
 

(b) sejam capazes de realizar as tarefas necessárias com cuidado e competência. 

 
 

9.2.3. As pessoas encarregadas da supervisão dos alunos devem garantir que, anteriormente ao uso de 

animais, os alunos receberam instruções sobre as responsabilidades éticas e legais envolvidas no uso de 

animais, bem como sobre os métodos apropriados para seu cuidado e uso. A proposta deve especificar se o 

aluno ou o supervisor é responsável pelo bem- 

estar dos animais em cada estágio do projeto ou protocolo 

 
 

IX.3. PROJETOS OU PROTOCOLOS PARA ATIVIDADES DIDÁTICAS 
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Além das informações definidas, todas as propostas para uso de animal no ensino nas quais os alunos 

irão interagir com animais, ou manuseá-los, ou realizar um procedimento em um animal, devem incluir detalhes 

sobre: 

(a) o número máximo de alunos a serem supervisionados por cada professor; 

 
 

(b) os números mínimo e máximo de animais a serem utilizados por cada aluno; 

 
 

(c) o número máximo de vezes que cada animal será utilizado; 

 
 

(d) como a obtenção dos objetivos educacionais será avaliada; 

 
 

(e) porque o uso de animais é absolutamente necessário para atingir os objetivos didáticos e não 

pode ser substituído por métodos alternativos. 

 
IX.4. ANIMAIS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 

 
 
 

própria. 

 
Esta seção se aplica a todas as instituições de ensino que utilizem animais. 

9.4.1. Todas as instituições de  ensino  que  utilizem  animais para fins  didáticos devem  ter  uma CEUA 

 
 

9.4.2. A direção das instituições com permissão para uso de animais para fins científicos ou didáticos, 

como prevista, na Lei Federal, 11794, são responsáveis por garantir que as atividades didáticas envolvendo 

animais sigam esta Diretriz. 

9.4.3. Quando o propósito da atividade for fazer os alunos interagirem com animais, deve-se considerar 

alternativas à entrada de animais na instituição de ensino, tais como observar os animais em instalações 

apropriadas, em seu ambiente natural ou em condições de campo. 

9.4.4. Uma instituição de ensino pode solicitar à CEUA aprovação para repetir uma atividade específica 

que pode envolver diferentes alunos, horários, locais ou animais. Nesses casos: 

 
(a) os professores não devem variar nenhum aspecto da atividade sem a aprovação da  CEUA, 

usando sempre o mesmo protocolo; 

(b) a aprovação será concedida pela CEUA, semestralmente, para cada período 

 
 

solicitado. 

9.4.5. Se o mesmo projeto ou protocolo estiver sujeito a propostas subsequentes, a parte solicitante deve 

continuar a implementar os 3Rs ou apresentar justificativa, em caso contrário. 

9.4.6. Os animais devem ser bem cuidados em todos os momentos, incluindo finais de semana e 

feriados. 
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9.4.7. Diretrizes detalhadas sobre cuidado animal e registros completos de cuidado animal devem ser 

disponibilizados em escolas e faculdades para a inspeção de membros da CEUA e autoridades regulatórias. 

9.4.8. Os animais não devem ser mantidos por mais tempo do que o necessário. 

9.4.9. As instalações de alojamento devem estar seguras em todos os momentos contra interferência 

humana ou animal. 
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