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Informações Gerais
1. DADOS INSTITUCIONAIS
1.1. Mantenedora
NOME
ENDEREÇO
CNPJ
MUNICÍPIO
UF

ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA
Av. Paulista, 900 – 1° andar
06.099.229/0001-01
São Paulo
SP

1.2. Mantida
NOME
ENDEREÇO SEDE
MUNICÍPIO
UF
TELEFONE
FAX
E-MAIL
SITE
DIRIGENTE
PRINCIPAL

Faculdade de Palmas - FAPAL
ACSU – SE, 40 – CJ. 02 Lote 07/08
Palmas
TO
(63) 3232-7000
(63) 3232-7000
marcioacbarros@yahoo.com.br
www.fapal.edu.br
Ronaldo Roberto Filho

1.3. Histórico da Mantenedora.
A Faculdade de Palmas – FAPAL até o ano de 2017, era mantida pela
Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – ASSUPERO,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Avenida Paulista,
nº 900, 1º andar, Bela Vista, São Paulo, Estado de São Paulo, com Estatuto
registrado e protocolado em microfilme no Quarto Cartório de Títulos e Documentos
de São Paulo, em 04/02/2004, sob o nº 477.740, cadastrada no CNPJ sob o nº
06.099.229/0001-01.
A partir de janeiro de 2018, foi aprovada a transformação do tipo jurídico da
ASSUPERO de associação sem fins lucrativos para Sociedade Simples Limitada
sob a denominação de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, cuja ata
encontra-se registrada no 4º Registro de Pessoas Jurídicas da Capital sob nº
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669752, de 22 de janeiro de 2018, com manutenção do mesmo CNPJ nº
06.099.229/0001-01.
Em 06 de julho de 2018, após registro na JUCESP, sob NIRE nº 35231136039, ocorreu a transformação do tipo societário para ASSUPERO ENSINO SUPERIOR
LTDA, permanecendo o mesmo CNPJ nº 06.099.229/0001-01.
Com a transformação, a ASSUPERO passou à categoria administrativa de
mantenedora com fins lucrativos. A SERES/MEC já efetuou a alteração no cadastro
do sistema e-MEC.
1.4. Histórico da Mantida
O Instituto Palmas de Ensino Superior – IPES, ora denominado Faculdade
de Palmas – FAPAL, conforme Portaria SESu/MEC nº 738, publicada no DOU em
18/06/10, com endereço de funcionamento situado na Q 402 Sul Av. NS B, s/n, conj.
02, lotes 07/08, Plano Diretor Sul, em Palmas, Estado do Tocantins, foi credenciado
pela Portaria nº 3.762, publicada no DOU em 23/12/02, e recredenciado pela
Portaria nº 627, publicada no DOU em 23/07/2014, e oferece os seguintes cursos de
graduação: Administração, reconhecido pela Portaria nº 846, publicada no DOU em
07/08/2017; Biomedicina, autorizado pela Portaria nº 423, publicada no DOU em
13/06/18; Ciências Contábeis, Comunicação Social e Turismo, reconhecidos pela
Portaria nº 939, publicada no DOU em 21/11/06; Direito, reconhecido pela Portaria
nº 937, publicada no DOU em 25/08/17; Educação Física (licenciatura),
reconhecido pela Portaria nº 294, publicada no DOU em 11/07/16; Enfermagem,
reconhecido pela Portaria nº 493, publicada no DOU em 30/06/15; Farmácia,
autorizado pela Portaria nº 704, publicada no DOU em 05/10/15; Pedagogia,
autorizado pela Portaria nº 942, publicada no DOU em 23/11/06. Também são
oferecidos Cursos Superiores de Tecnologia em Comércio Exterior e Gestão de
Recursos Humanos, autorizados pela Portaria nº 503, publicada no DOU em
13/09/07; Estética e Cosmética, autorizado pela Portaria nº 13, publicada no DOU
em 29/01/16; Gestão de Turismo, autorizado pela Portaria nº 411, publicada no
DOU em 15/06/07; Gestão Hospitalar, autorizado pela Portaria nº 166, publicada no
DOU em 14/04/08; Marketing, autorizado pela Portaria nº 503, publicada no DOU
em 13/09/07; Processos Gerenciais, autorizado pela Portaria nº 492, publicada no
DOU de 31/08/07.
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Os pedidos de reconhecimento do curso de graduação em Farmácia e do
Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética encontram-se em
tramitação junto à SERES/MEC.
O pedido de autorização do curso de graduação em Psicologia encontra-se
também em tramitação junto à SERES/MEC.

1.5. Inserção Regional da Instituição

A concepção do Projeto Institucional da FAPAL surge das necessidades e
demandas da região, de forma a fortalecer o desenvolvimento e construir uma
massa crítica de profissionais que promovam a sustentabilidade local e sedimentem
os fatores socioculturais e político-econômicos como valores fundamentais para o
fortalecimento integrado da cidade e das suas áreas de influência.
Os cursos e os programas oferecidos pelo FAPAL, mediante seus projetos
pedagógicos específicos, serão organizados de modo a propiciar aos profissionais
em formação conhecimentos e habilidades capazes de permitir-lhes:
•

a apropriação de conhecimentos básicos relacionados às áreas que serão objeto de sua
atuação profissional, articulando teoria e prática nas diferentes configurações que a práxis
profissional venha a assumir;

•

o desempenho de suas atividades com competência técnica e compromisso social e
político em seu contexto sociocultural de atuação.

Ao definir a qualidade e a atualização da formação como objetivo central da
proposta para o ensino de graduação, a IES tem por finalidade a construção de
processo coletivo de articulação de ações voltadas para a formação competente do
profissional que pretende graduar. Nessa direção, torna-se imprescindível a
interação da IES com a comunidade e os segmentos organizados da sociedade civil
como expressão da qualidade social desejada para o cidadão a ser formado como
profissional.
A política definida pela Instituição para as questões sociais visa promover
ações que permitam melhorar a qualidade de vida da população da região e
modificações na educação e na cultura. A missão da Instituição inclui preparação
para a liderança e o acompanhamento de profundas e densas mudanças induzidas
pelo avanço tecnológico e pelas novas concepções de vida dele emergentes.
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A

FAPAL

tem

o compromisso de

cooperar com

o processo

de

desenvolvimento regional sustentável, uma vez que proporciona aos seus alunos
instrumentos técnico-científicos relevantes em seus cursos, que são úteis e básicos
à elaboração de políticas públicas. A interação dos conteúdos com aspectos
inerentes às questões sociais, jurídicas e ambientais, exigidas no mundo atual,
possibilitará a formação de recursos humanos capazes de atuar em prol do
desenvolvimento social, cultural e econômico sustentado.
No âmbito administrativo, é preciso levar em conta as novas tecnologias de
gestão propostas, que têm como mote principal – além da utilização dos modernos
meios de comunicação para economizar etapas e fazer fluir mais livremente o fluxo
de processos organizacionais – a primazia do mérito e da qualidade acadêmica,
fatores indispensáveis para se alcançar os mais altos níveis da inteligência criativa e
a elaboração de novas metodologias para a abordagem de problemas tangíveis e
reais da sociedade organizada.
A estrutura que se pretende nessa era informacional, com a utilização dessas
novas tecnologias gerenciais, abrirá espaços nos quais há possibilidades concretas
de libertação das grandes patologias organizacionais: o normatismo, o burocratismo
e o corporativismo, tão presentes na vida acadêmica. Essas patologias cederão e
tenderão a desaparecer diante dos recursos das tecnologias virtuais, da flexibilidade
orgânica e da descentralização do poder.
A IES possui uma política de expansão coerente com o atual estágio e
perspectivas de desenvolvimento da região de Palmas.
Finalmente, resta afirmar que a Faculdade de Palmas - FAPAL adota
políticas direcionadas para o desenvolvimento de estudos de situações reais e
específicas para a melhor compreensão das condições de vida das comunidades
abrangidas pela ação da IES.
Afinal, é premente na Instituição a preocupação de ministrar e desenvolver os
conhecimentos e práticas necessárias para que os seus egressos tenham condições
de atuar com competência nas empresas que escolherem em igualdade de
condições com concorrentes de quaisquer regiões.

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CURSO
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Denominação:
Turno de Funcionamento:
Carga Horária:
Tempo de Integralização:

Curso de Biomedicina modalidade Bacharelado
Diurno e Noturno
3.840 horas
Mínimo 8 semestres (4 anos)
Máximo 12 semestres (6 anos)
Vagas Solicitadas:
100
Dimensionamento
das Amparada no disposto no artigo 53 da Lei nº
Turmas:
9.394/1996, a IES, por meio de seus colegiados
superiores,
estabeleceu
que
os
candidatos
classificados em processo seletivo e matriculados
serão divididos em grupos de 50 alunos. Enquanto
que, nas atividades práticas, os grupos têm as
dimensões recomendadas pelo professor, com
aprovação da Coordenação de Curso, sempre
respeitado o limite máximo de 25 alunos por turma
prática.
Regime de Matrícula:
Seriado semestral
Coordenador do Curso:
Nome: Marildo de Sousa Ribeiro
Endereço: 605 Sul Alameda 16 QI 11 Lote 04 CEP: 77016-456
Telefone: (63) 98104-7672
E-mail: marildosousa@hotmail.com
Titulação: Biomédica – Mestre Ciências da Saúde
Conclusão: 2016
Regime de Trabalho: Integral
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DIMENSÃO 1 – CONTEXTO INSTITUCIONAL
1.1. Características da Instituição
1.1.1. Missão Institucional

A Faculdade de Palmas tem como missão investir em um processo de ensino
e aprendizagem que capacite os seus egressos a atenderem às necessidades e
expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com competência para
formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas de atuação. Para
alcançar esse objetivo, a Instituição promove a educação superior, integrando o
ensino e a extensão, com o intuito de formar sujeitos empreendedores e
comprometidos com o autoconhecimento, a transformação social, cultural, política e
econômica do estado e da região.

Seu dever é orientar e desenvolver iniciativas que aumentem a qualidade do
Ensino e com ela a formação de sujeitos responsáveis, comprometidos com o seu
autodesenvolvimento e com o progresso da sociedade. Para tanto, partilha dessa
responsabilidade com os ingressos, os egressos e com as organizações locais.
Nesse sentido, a Instituição objetiva ser locus de referência no estado, assumindo o
compromisso institucional de promover o desenvolvimento educacional da região e
participar da inserção dos egressos no mercado de trabalho. A Instituição entende
que, na interação dinâmica com a sociedade, em geral, e com o mercado de
trabalho, em particular, define os seus campos de atuação acadêmica presentes e
futuros.

Reconhecendo a crescente importância do conhecimento para a formação de
sujeitos e para o processo de desenvolvimento da sociedade, a IES pretende
produzi-lo através da articulação do ensino com a extensão a partir da análise da
realidade social, econômica, política e cultural local, buscando compreender melhor
e mais profundamente a realidade que seu egresso irá contribuir para transformar.
Nesse sentido, esta Instituição tem como diretriz uma formação que combina e
equilibra o desenvolvimento técnico e humanístico e que promove a visão sistêmica
do estudante.
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Não obstante, o processo de formação do profissional deve abranger uma
série de compromissos com a realidade social enquanto sujeito partícipe de sua
construção qualitativa, ao mesmo tempo em que assumirá o exercício profissional na
direção da resolução dos problemas locais e regionais.

Para realizar essa missão, a Instituição também parte da necessidade de que,
enquanto agência promotora de educação superior, deva ser possuidora de uma
política de Graduação rigorosa, sólida e articulada organicamente a um projeto de
sociedade e de educação.

1.1.2. Estrutura Organizacional e Instâncias de Decisão

A estrutura organizacional da Instituição está apoiada em órgãos colegiados,
executivos e suplementares. Os órgãos colegiados e executivos organizam-se em
dois níveis de decisão:
•

Órgãos de Administração Superior: Conselho Acadêmico

e Diretoria;
•

Órgãos

de

Administração

Acadêmica:

Coordenação

Pedagógica, Colegiado de Curso, Coordenação de Curso e NDE.

Essa estrutura é auxiliada nas suas atribuições e competências pelos
Órgãos

Suplementares:

Secretaria,

Biblioteca,

Administração,

Tesouraria,

Contabilidade e Manutenção.

Poderão integrar a estrutura organizacional da IES outros órgãos de natureza
didático-científica, cultural e técnico-administrativa.

1.1.2.1. Organograma Institucional e Acadêmico
12
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O Organograma Institucional é apresentado na página a seguir.
ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL

MANTENEDORA

IES

CPA

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES

(SUPERIOR)

(ACADÊMICA)

(SERVIÇOS TÉCNICOS E
ADMINISTRATIVOS)

SECRETARIA

CONSELHO
ACADÊMICO

DIRETORIA

COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA
BIBLIOTECA

COLEGIADO DE

ADMINISTRAÇÃO

CURSO

TESOURARIA
COORDENAÇÃO
DE CURSO
CONTABILIDADE

NDE
MANUTENÇÃO
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1.2. Administração
1.2.1. Condições de Gestão

O Projeto Institucional da IES contempla a necessidade para a implantação
do curso de Biomedicina, juntamente com os demais cursos já implantados. Para
as atividades acadêmicas e administrativas, a estrutura e o fluxo organizacional
existentes são suficientes para a implantação e implementação do curso
solicitado. A Coordenação Pedagógica e a Coordenação de Curso serão
exercidas por docentes do quadro, sendo viável o cumprimento das normas
administrativas e acadêmicas inerentes.

Apesar de tratar-se de um projeto para implantação de novo curso, há
coerência entre a estrutura organizacional definida pela Instituição e a prática
administrativa proposta.

1.2.1.1. Articulação da Gestão do Curso com a Gestão Institucional

Há uma preocupação constante, por parte da IES, para que a gestão do
curso possa estar articulada com a gestão institucional. Entendemos que não há
possibilidade de existir uma gestão de qualidade se não houver interface entre os
objetivos institucionais e as atividades do curso.

Ademais, o Regimento da IES assegura, como forma de aplicação do
princípio de gestão democrática, a integração entre a gestão administrativa, os
seus órgãos colegiados e os cursos em suas diversas modalidades.

Para tanto, foram instituídos órgãos colegiados deliberativos superiores com
a participação de membros de sua comunidade, da comunidade local e da
representatividade legal do corpo docente, discente e administrativo.

Neste sentido estabelece, ainda, as responsabilidades e áreas de
competência da mantenedora e da mantida, o que permite e promove,
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consequentemente, a democratização do conhecimento, mediante a liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber.

1.2.2. Planos de Desenvolvimento

No PDI, as informações específicas prestadas são coerentes com a
estrutura organizacional e a prática administrativa existentes, além de haver
condições financeiras satisfatórias para a implantação do curso.

1.2.3. Sistemas de Informação e Comunicação

A Instituição também apresenta estrutura para a coordenação, secretaria,
tesouraria e um sistema de informática compatível com as necessidades do
curso.

1.3. Políticas de Pessoal e Programas de Incentivos e Benefícios

Os mantenedores da IES entendem que, mesmo dispondo de um Projeto de
Desenvolvimento Institucional adequado e de Projetos Pedagógicos consistentes
dos cursos que oferece e pretende oferecer, isto pouco representará se não
houver pessoas qualificadas para desempenhar as funções administrativas,
pedagógicas e acadêmicas.

Sendo assim, são estabelecidos como critérios de contratação de pessoal
administrativo:
▪ apresentar características de liderança;
▪ ser inovador no desempenho de suas tarefas na área específica das
funções que exerce e na área de informática;
▪ ser empático e democrático em relação aos colegas;
▪ demonstrar domínio de conhecimentos na sua área de trabalho; e
▪ estar predisposto à formação contínua.
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Para a contratação de professores, os critérios que nortearão a escolha
podem ser resumidos em dez aspectos:

1.

Professores com titulação mínima de especialista;

2.

Professores com aderência para ministrar aulas nas disciplinas

presentes na estrutura curricular dos cursos que oferece;
3.

Professores com experiência docente e não docente;

4.

Professores com experiência docente em cursos superiores de, pelo

menos, dois anos;
5.

Professores capacitados para estabelecer boa relação com os

estudantes, com os seus pares e com as lideranças acadêmicas;
6.

Professores comprometidos com a educação permanente;

7.

Professores com potencial para somar as atividades de pesquisa e

extensão às atividades docentes;
8.

Professores comprometidos com a aprendizagem dos estudantes;

9.

Professores com elevada capacidade de comunicação oral e escrita;

10.

Professores com relações sociais nas organizações locais.

e

1.3.1. Plano de Carreira e Incentivos aos Docentes

Uma das preocupações da Instituição em promover o comprometimento do
docente com os valores e princípios educacionais da IES foi sinalizada pela
elaboração e implantação do Plano de Carreira Docente constante no PDI.

O Plano prevê classes, níveis e regime de trabalho. As classes de docentes
serão de Titular, Adjunto e Assistente.

O ingresso na Carreira de Professor de Ensino Superior dar-se-á,
preferencialmente, na referência inicial da respectiva categoria funcional, por meio
de processo seletivo, e prevê os seguintes níveis e regimes de trabalho:
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I. Professor Titular
II. Professor Adjunto
III. Professor Assistente
I. Regime de Tempo Integral – TI
II. Regime de Tempo Parcial – TP
III. Regime Horista – RHA

Foi prevista a avaliação docente, que funcionará como condicionante à
progressão funcional. No plano docente estão previstos estímulos à qualificação,
à capacitação, à pesquisa e extensão.

1.3.2. Plano de Carreira e Incentivo do Pessoal Técnico-Administrativo

A busca da IES pela eficaz promoção do comprometimento do corpo
técnico-administrativo com os valores e princípios educacionais defendidos pela
Instituição norteou a elaboração e implantação do Plano de Carreira do Corpo
Técnico-Administrativo, constante no PDI.

O plano para a carreira administrativa prevê cargos técnicos de nível
superior, médio e auxiliares administrativos.

1.3.3. Programas Institucionais de Financiamento de Estudos para Alunos
Carentes

O Programa de Assistência ao Corpo Discente prevê o oferecimento de
bolsas de estudo referentes a descontos de 10% a 25% no valor da mensalidade
do curso a estudantes carentes, mediante o preenchimento de formulário
específico, que é, por sua vez, encaminhado para a avaliação e seleção de
Comissão Especial, designada pela Diretoria. Essas bolsas são oferecidas
considerando-se o equilíbrio entre os recursos existentes e a cota de bolsas
pleiteadas.
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Ademais, a IES viabiliza o programa de Financiamento Estudantil – FIES,
nos termos da Portaria MEC nº 1.626, de 26 de junho de 2003.

O financiamento concedido, nesse caso, pode chegar até 75% dos encargos
educacionais. O agente financeiro responsável é a Caixa Econômica Federal que
concede os financiamentos apenas aos alunos matriculados nos cursos com
avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC.
A IES já aderiu ao ProUni – Programa Universidade para Todos, criado pela
MP nº 213/2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005,
tendo como objetivo a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a
estudantes carentes do município.

A IES também possui parcerias com empresas de bolsas prevendo
descontos de até 50%, conforme disponibilidade de vagas, além de promoções
internas.

Tais benefícios serão concedidos também aos cursos novos a serem
implantados em 2018, visando principalmente à inclusão social de alunos de
baixa renda nos meios universitários, conforme vem sendo incentivado pelo
Ministério da Educação.

O Programa de Benefícios tem sido amplamente divulgado pela Instituição,
por ocasião de abertura dos processos seletivos, e conta com mecanismos
próprios de controle.

DIMENSÃO 2 – ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

2.1. Projeto Pedagógico do Curso
2.1.1. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso
18
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Há plena consonância entre o preconizado no PDI e PPI da IES em relação
às políticas institucionais e as práticas do curso. O ensino de qualidade, o
incentivo à pesquisa e extensão, são ações praticadas nas atividades regulares
do curso. A ética como postura e o compromisso social como atitude, são
estimulados pelos docentes dentro do cotidiano do processo de ensinoaprendizagem.

2.1.2. Concepção do Projeto Pedagógico de Curso - PPC

Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e o
Projeto Pedagógico Institucional – PPI, o Curso como foi concebido leva em conta
a formação generalista, humanista, crítica e reflexiva do profissional de acordo
com a orientação das Diretrizes Curriculares nacionais para o Ensino de
Graduação em Biomedicina procurando assegurar a:
▪ Articulação entre o ensino e a extensão, garantindo um ensino crítico,
reflexivo, que leve à construção do perfil almejado, estimulando a realização de
experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o conhecimento
produzido;
▪ Inserção do aluno precocemente em atividades práticas, de forma
integrada e interdisciplinar, relevantes à sua futura vida profissional;
▪ Utilização de diferentes cenários de ensino-aprendizagem, permitindo ao
aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da organização da prática
e do trabalho em equipe multiprofissional;
▪ Visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade;
▪ Garantia dos princípios de autonomia institucional, de flexibilidade,
integração estudo/trabalho e pluralidade no currículo;
▪ Implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que estimule
o aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender;
▪ Definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber, o saber fazer
e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser,
o aprender a fazer, o aprender a viver junto e o aprender a conhecer que
constituem atributos indispensáveis à formação do psicólogo;
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▪ Realização das dinâmicas de trabalho em grupo, por favorecerem a
discussão coletiva e as relações interpessoais;
▪ Valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno
atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade.

2.1.3. Perfil do Curso

2.1.3.1. Justificativa da Oferta do Curso

A ideia da criação de um curso de Ciências Biomédicas no Brasil nasceu em
1950, a partir da ideia original de um eminente farmacologista o Prof. Dr. Jose
Leal Prado (docente da Escola Paulista de Medicina - UNIFESP). Objetivava-se,
primordialmente, formar profissionais biomédicos capazes de atuarem como
docentes especializados nas disciplinas básicas das escolas de Medicina e
Odontologia. Pretendia-se, também, formar pesquisadores nas áreas de ciências
básicas e com conhecimentos suficientes para auxiliar pesquisas nas áreas de
ciências aplicadas. Após um período relativamente curto e com o sucesso inicial
do novo curso de graduação, houve uma necessidade de ampliação dos objetivos
do curso. Sendo assim, acrescentou-se à atividade profissional do biomédico o
exercício em análises clínicas, o que motivou a abertura de novos cursos de
Biomedicina em outras Instituições Universitárias, públicas e privadas, a partir de
1972.
Embora a criação do curso de Biomedicina tenha se expandido ao longo dos
anos, a região sul, mais especificamente o Estado de Santa Catarina ainda conta
com menos 10 (dez) cursos de Biomedicina em funcionamento. Em adição, a
busca por profissionais capacitados na área da saúde vem se expandindo,
buscando profissionais cada vez mais versáteis e de conhecimento refinado.
Consciente disso e objetivando superar a carência de profissionais desta área, é
que foi proposto a criação de um curso no Município de Palmas, buscando ofertar
ensino de qualidade e futuramente suprir a necessidade de profissionais
capacitados no mercado de trabalho.
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O profissional Biomédico, que auxilia todas as demais áreas da saúde na
busca constante pelos direitos a saúde ofertada pelo Estado à população é figura
imprescindível na construção de uma base de profissionais aptos a oferecer
saúde de acesso e qualidade. Formar biomédicos competentes, teórica e
tecnicamente, é uma demanda reconhecida do nosso País.

2.1.4. Objetivos do Curso

O curso de Biomedicina visa capacitar o profissional para formular, elaborar
e executar estudos, projetos ou pesquisa científica nos vários setores das áreas
biológicas e área médica ou afins, bem como nos que relacionarem com a
prevenção, saneamento e melhoria do meio ambiente e saúde humana,
executando direta ou indiretamente atividades resultantes desses trabalhos.

O curso propõe também formar profissionais competentes, capazes de
exercer atividades de nível

superior de natureza especializada, envolvendo

supervisão, coordenação e execução de trabalhos, estudos e pesquisas de nível
tecnológico, bem como atividades complementares de diagnósticos e laboratoriais
que apoiam a profissão médica.

2.1.4.1. Objetivo Geral

Os objetivos gerais da estruturação e execução deste projeto pedagógico
são:
• Promover o desenvolvimento integral do ser humano e do meio em que ele
vive, sustentados pela ética e pela cidadania;
• Formar profissionais biomédicos com formação generalista, humanista,
crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no
rigor científico e com autonomia intelectual;
• Formar profissionais biomédicos para atividade de prevenção, diagnóstico,
saúde pública e ambiental, ensino, pesquisa e extensão;
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• Proporcionar ensino voltado às necessidades e expectativas das
comunidades atendidas, conjugando a teoria à prática e, ainda, conscientizar o
estudante do que o ser humano pode fazer por si próprio;
• Buscar, com base na missão e estratégias da IES, um estrito
relacionamento com as comunidades, bem como seus problemas;
• Proporcionar condutas, normas e ações adequadas à formação de
profissionais biomédicos aptos a atender às demandas profissionais na área de
saúde, em diferentes áreas de conhecimento;
• Formar profissionais biomédicos preparados às demandas da sociedade,
capazes de: a) desempenhar atividades diversas sempre com conhecimento
técnico-científico e competência para administrar e, eventualmente, até gerar
novas tecnologias; b) conviver respeitosamente com o meio ambiente e com a
sociedade.
• Criar condições e recursos para que os discentes atuem em projetos de
pesquisa e de extensão;
• Criar condições aos estudantes para desenvolvimento das habilidades
cognitivas;
• Criar condições aos estudantes para o desenvolvimento das habilidades
cognitivas, psicomotoras, comportamentais de aplicação prática e profissional dos
conhecimentos adquiridos por meio das atividades de extensão, atividades
complementares e estágios. Esses são oferecidos na própria Instituição e ou em
Instituições

Educacionais,

Filantrópicas,

de

Assistência

Hospitalar,

em

Organizações Não-Governamentais, na comunidade, em fundações em geral, em
órgãos públicos ou privados e em ações comunitárias.

Esse elenco de objetivos proporcionará ao egresso, uma formação
acadêmica com suporte em quatro pilares básicos:
Competência técnica
• Capacidade de fazer diagnóstico, prevenção e com autonomia intelectual
para manter-se atualizado.
Competência humana
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• Capacidade de compreender e respeitar o cliente como indivíduo,
descartando qualquer tipo de preconceito, sempre tendo como princípio a moral e
a ética.
Competência pluralista
• Capacidade, entre essas competências, inclusive de desenvolver espírito
investigativo, afastando-se do conhecimento exclusivamente advindo do senso
comum ou dogmático.
Competência política e ética
• Capacidade de oferecer a sua contribuição livre e desinteressada para o
desenvolvimento social, exercendo, sempre que possível, o papel de educador,
em busca de uma sociedade melhor e mais saudável;
• Ser consciente da importância em participar de atividades associativas
para garantir sua representatividade social.

2.1.4.2. Objetivos Específicos

Criar oportunidades para o discente desenvolver as seguintes habilidades:
• Capacidade de desenvolver atividades técnicas e administrativas nas áreas
de: Diagnóstico Laboratorial (Análises Clínicas e por Imagem); Hematologia e
Banco de Sangue; Análises Bromatológicas; Análises Ambientais; Citopatológicas
e

Moleculares;

Análises

Toxicológicas,

Bioengenharia/Biotecnologia

e

Imagenologia;
• Capacidade de compreender a realidade social, cultural e econômica do
seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício
da sociedade;
• Capacidade de desenvolver raciocínio dinâmico, rápido e preciso na
solução de problemas relacionados a área de atuação do biomédico;
• Apresentar habilitação profissional para inserção no mercado de trabalho,
em setores profissionais de saúde e tecnologia;
• Preparo para conduzir todas as suas atividades profissionais dentro do
mais alto rigor científico, ético e moral;
• Capacidade de participar de investigações e pesquisas científicas em
campos de atuação da área de saúde;
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• Capacidade de participar do planejamento, supervisão e controle de
programas de saúde relacionados à profilaxia de doenças e saúde coletiva;
• Capacidade de avaliar e responder com senso crítico às informações que
estão sendo oferecidas durante a graduação e os questionamentos dos pacientes
durante o exercício profissional.
• Preparo e ciência para organizar e planejar metas em seu projeto de
qualificação profissional.
• Preparo e ciência para aprofundar a sua formação básica de graduação por
meio

de

pós-graduação

específica,

ou

seja,

ser

capaz

de

aprender

continuamente.

A matriz curricular do curso de Biomedicina da IES é planejada e
periodicamente atualizada de forma a contemplar os objetivos gerais e
específicos mencionados.

2.1.5. Perfil do Egresso

A formação do futuro profissional biomédico é pautada por uma visão
humanista que internaliza valores como responsabilidade social, justiça e ética
profissional de maneira a integrar produtivamente conhecimentos, competências,
habilidades e talentos na formação do estudante.
O Curso de Graduação em Biomedicina da IES tem como perfil do formando
egresso/profissional, o “Biomédico, com formação generalista, humanista, crítica e
reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor
científico e intelectual. Capacitado ao exercício de atividades referentes às
análises

clínicas,

citologia

oncótica,

análises

hematológicas,

análises

moleculares, produção e análise de bioderivados, análises bromatológicas,
análises ambientais, bioengenharia e análise por imagem, 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.” (Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Biomedicina – Resolução Nº 2 de 18/02/03, fundamentada no Parecer CNE/CES
0104/2002, de 13/03/2002).
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Este perfil reflete o compromisso do Curso de Biomedicina da IES,
idealizado à formação de profissionais geradores e empreendedores de seu
próprio saber, qualificados e capacitados. Assim, suas atribuições devem
abranger:
1.

Atuação

em

programas

de

Saúde

Pública,

ou

em

equipes

multidisciplinares, de nível local, regional ou nacional, planejando, coordenando,
implementando e executando programas relacionados à profilaxia de doenças e
saúde coletiva.
2. Intervenção em problemas sanitários gerados pelo meio ambiente e/ou
na prestação de serviços à saúde individual e coletiva:
2.1. Realização de exames, interpretação, emissão de 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 e/ou gerenciando laboratórios de análises clínicas e
toxicológicas;
2.2. Realização procedimentos relacionados à coleta de material para fins de
análises laboratoriais e toxicológicas;
2.3. Atuação na pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle
de qualidade de produtos obtidos por biotecnologia;
2.4. Realização de análises físico-químicas e microbiológicas de interesse
para o saneamento do meio ambiente, incluídas as análises de água, ar e esgoto;
2.5. Atuação 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;
2.6. Atuando nas Análises, Assessoria e Controle de Qualidade de
alimentos;
2.7. Atuando na seleção, desenvolvimento e controle de qualidade de
metodologias, de reativos, reagentes e equipamentos;
2.8. Respondendo pela produção técnica e comercio de equipamentos,
insumos biológicos (soro, reagentes, vacinas e outros);
2.9. Respondendo pela execução, coordenação, implementação de exames
de Imagenologia (Raios-X, Tomografia, Ultrassonografia, Medicina Nuclear, entre
outros), excluindo-se a interpretação e laudos;
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2.10. Desenvolver e aplicar técnicas de ensino e pesquisa em áreas de
atuação e que atendam às competências estabelecidas em Lei.

Em relação ao exercício das habilidades e competências específicas, a
formação do biomédico tem por objetivo que o futuro profissional:
• Respeite os princípios éticos inerentes ao exercício profissional;
• Atue em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas
de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, que
esteja sensibilizado e comprometido com o ser humano, respeitando-o e
valorizando-o;
• Atue multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente
com eficácia na promoção da saúde, sempre baseado em evidências científicas, e
dos princípios que contemplam a cidadania e a ética;
• Reconheça a saúde como direito do cidadão e condição fundamental de
vida, procurando sempre atuar de forma a garantir a integralidade da assistência
à saúde, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos;
• Exerça sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a
como uma forma de participação e contribuição social;
• Conheça métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos
científicos de revisão e de pesquisa;
• Obtenha informações técnicas e científicas e as avalie crítica e
objetivamente;
• Aplique os conhecimentos adquiridos na busca por soluções mais
adequadas para os problemas de saúde cujo interesse é do indivíduo e da
comunidade;
• Analise

e

interprete

os

resultados

de

pesquisas

experimentais,

epidemiológicas e clínicas;
• Organize,

manuseie

e

avalie

recursos

de

programas

de

saúde

eficientemente;
• Mantenha o padrão ético e a conduta profissional, e aplique-os em todos os
aspectos da vida profissional;
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• Esteja ciente das regras que regem os trabalhadores da área da saúde na
sociedade e tenha responsabilidade pessoal para com tais regras;
• Reconheça suas limitações e esteja preparado e flexível às mudanças
circunstanciais;
• Colha, observe e interprete dados;
• Trabalhe em equipes interdisciplinares e atue como agente de promoção
de saúde;
• Planeje e administre serviços de saúde comunitária;
• Acompanhe e incorpore inovações tecnológicas (informática, novos
materiais, biotecnologia) no exercício da profissão.

O perfil desejado do egresso de Biomedicina da UES é um profissional apto
para atuar nos diversos segmentos do profissional biomédico preparado para
assumir cargos administrativos e gerenciamento, responsabilidade técnicas e
ainda profissionais que atendam a necessidade do Sistema de Saúde,
contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços.
O profissional almejado terá uma formação acadêmica que o permita
administrar o exercício de atividades biomédicas, visando a eficiência e a
qualidade na produção ou prestação de serviço, reconhecendo a sua importância
na comunidade.
O eixo principal para a formação dos egressos de Biomedicina da IES são
as áreas de Análises Clínicas, porém podemos destacar as áreas de Análise de
Alimentos, Banco de Sangue, Imagenologia e Biologia Molecular/Biotecnologia,
considerando as características regionais a qual concentra um elevado número de
laboratórios, clínicas de diagnóstico por imagem, o que mostra a necessidade da
inserção deste profissional nesses setores para garantir a qualidade dos serviços
prestados a comunidade.

2.1.5.1 Competências e Habilidades Gerais

Seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Biomedicina
(Resolução nº CNE/CES n° 2, de 18 de fevereiro de 2003, que Institui as
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Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Biomedicina), foi organizado
para desenvolver as seguintes Competências e Habilidades Gerais (Art. 4):
• Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito
profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção,
proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada
profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e
contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar
criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para
os mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos
padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a
responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim,
com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo;
• Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar
fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado,
eficácia e custo efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de
equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem
possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as
condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas;
• Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem
manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com
outros profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve
comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de,
pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e
informação;
• Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de
saúde deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em
vista o bem estar da comunidade. A liderança envolve compromisso,
responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e
gerenciamento de forma efetiva e eficaz;
• Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a
tomar iniciativa, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho,
dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem
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estar aptos a ser empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na
equipe de saúde;
• Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os
profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e
compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações
de profissionais, proporcionando condições para que haja beneficio mútuo entre
os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e
desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação
através de redes nacionais e internacionais.

2.1.6. Estrutura Curricular

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de graduação em Biomedicina da IES em conformidade com as diretrizes do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) - se caracteriza pelo compromisso
de integrar o ensino com a pesquisa e promover a extensão, visando à formação
de sujeitos autônomos, responsáveis e profissionalmente competentes para
responder aos desafios da realidade atual.
A estruturação didático-pedagógica do Curso de Biomedicina está
fundamentada nos pressupostos éticos e políticos expressos em quesitos como
justiça,

respeito

mútuo,

participação,

diálogo,

reflexão,

responsabilidade,

solidariedade, dignidade humana, ética e respeito ao meio ambiente. A formação
do profissional biomédico da IES está norteada em promover o aprimoramento de
qualidades de cidadãos íntegros e emancipados politicamente, capazes de
conduzir e posicionar-se diante de fatos, de forma coerente diante de uma
sociedade complexa, organizada e competitiva.
Todo o processo acadêmico está voltado para favorecer um ambiente
favorável ao desenvolvimento harmonioso dos alunos no que se refere aos
domínios cognitivos, afetivos, psicológicos, biológicos e sociais (formação integral
do aluno).
O Projeto Pedagógico do Curso de Biomedicina estabelece um currículo
integrado, centrado no aluno, com pedagogia crítico-reflexiva na construção do
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conhecimento, de forma que os graduandos possam atuar como excelentes
profissionais no mercado de trabalho, que valorizem a dimensão humana,
respeitando o patrimônio ambiental, e atuando como agente na promoção de
ganhos para sociedade.
O fundamento da proposta pedagógica do curso de Biomedicina está na
construção e reconstrução de conhecimentos que possibilitem ao egresso o
exercício de sua profissão. Isto será favorecido com a aplicação de
conhecimentos e técnicas de natureza física, química e biológica. O envolvimento
dos alunos com as disciplinas permitirá o equilíbrio entre conhecimentos,
habilidades e atitudes, caracterizados pelo aprender, conhecer e fazer. Os
professores deverão exercer o papel de catalisador (mediador) do processo de
interação que ocorre entre o sujeito da aprendizagem (o aluno) e o objeto de
conhecimento. A aprendizagem será tratada como um processo contínuo e
vinculado à realidade social.
Assim sendo, a ação pedagógica será baseada em princípios educacionais
que propõem a formação crítica e construtiva, a preparação técnico-científica, a
autonomia intelectual e a postura ética e profissional, que deverão ser
asseguradas pelo ensino interdisciplinar. Este, por sua vez, deve estar voltado
para: a construção da autonomia intelectual do aluno, a organização global do
conhecimento, a metodologia baseada em problemas, a interação do aluno com o
objeto de estudo, as oportunidades diversificadas de aprendizagem, a
contextualização das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
A IES está comprometida com a qualidade da formação intelectual de seus
alunos, com a qualidade da sua produção científica, artística, filosófica e
tecnológica e, principalmente, com o atendimento às necessidades, aos anseios e
às expectativas da sociedade, formando profissionais técnicos e politicamente
competentes e buscando desenvolver soluções para problemas locais, regionais,
nacionais e internacionais.

A organização curricular do Curso de Biomedicina é estabelecida em
consonância com o PPI e o PDI, observados os critérios que favorecem as
atividades de ensino individualizado, de grupo e de estudos teóricos, e está
alicerçada nos seguintes princípios:
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• Formação técnico-científica sólida: os pressupostos metodológicos para
o Curso de Biomedicina visam a formação técnico-científica sólida de um
biomédico preparado para o mundo do trabalho, que possa atender às novas
demandas econômicas e de emprego, com formação para a cidadania crítica,
preparado para a participação social em termos de fortalecimento ao atendimento
das demandas da comunidade, com formação para o alcance de objetivos
comprometidos com a sintonia entre o desenvolvimento pessoal e profissional,
preparado para entender o ensino como prioridade fundamentada em princípios
éticos, filosóficos, culturais e pedagógicos que priorizam a formação de pessoas,
reconhecendo a educação como processo articulador/mediador indispensável a
todas as propostas de desenvolvimento regional sustentável a médio e longo
prazos; e propiciar formação ética, explicitando valores e atitudes por meio de
atividades que desenvolvam a vida coletiva, a solidariedade e o respeito às
diferenças culturalmente contextualizadas. Os conteúdos curriculares estarão
relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da
comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional. Os conteúdos
das disciplinas do Curso de Biomedicina serão atualizados constantemente pelos
docentes responsáveis em conjunto com a Coordenação do Curso, para que
sejam atendidos os pressupostos de sólida formação-técnica.
• Interdisciplinaridade: a integração disciplinar possibilita análise dos
objetos de estudo sob diversos olhares, constituindo-se questionamentos
permanentes que permitam a (re)criação do conhecimento. É indispensável que o
aluno como o centro do aprendizado conquiste uma sólida formação
sistematizada e aprofundada em conceitos e relações indispensáveis a
construção da competência profissional. E para que haja efetividade nesse
processo, os conteúdos de todas as disciplinas contempladas na matriz curricular
do Curso de Biomedicina contemplam temas interdisciplinares de áreas do
conhecimento humano. O modo de abordagem da interdisciplinaridade será
abordado mais adiante.
• Relação teoria-prática: é o eixo articulador para construção do
conhecimento, que deve ser explorado de tal forma a despertar a elaboração de
projeções quanto à aplicabilidade no mercado de trabalho, bem como, a
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sedimentação do aprendizado teórico necessário. A busca do conhecimento
teórico-prático é implementada desde o primeiro semestre do Curso, quer na
carga horária das disciplinas, bem como, nas atividades complementares que
propiciam ao estudante a compreensão do curso e sua forma de inserção para o
bem da sociedade. Além disto, o contato do estudante com as atividades práticas
das diferentes disciplinas lhe confere não somente desenvolvimento gradativo de
suas

habilidades

práticas,

mas

também

permite

a

apropriação

da

responsabilidade e ética na conduta profissional. Para a fundamentação da
relação teoria-prática é adotada por política a articulação entre o ensino, a
pesquisa e as atividades de extensão, com base apara a sólida formação geral,
em estreita interação com os conhecimentos, competências e habilidades
necessárias à formação do profissional biomédico.

A matriz curricular do Curso de Biomedicina foi organizada de forma a
contemplar disciplinas teórico-práticas como: química geral, anatomia humana,
citologia, bioquímica estrutural, histologia, fisiologia aplicada e psicobiologia,
fisiopatologia, coleta de material biológico, bioquímica metabólica, parasitologia
clínica, microbiologia e micologia básica, genética e citogenética humana,
imumologia básica, microbiologia e micologia clínica, imumologia clínica,
citopatologia e citologia clínica, uroanálise e fluídos corporais, bioquímica clínica,
toxicologia e análises toxicológicas, hematologia clínica, biologia molecular
aplicada a biomedicina, farmacologia aplicada a biomedicina, hemoterapia e
banco de sangue, bioengenharia aplicada a biomedicina, métodos e técnicas em
análises clínicas, bromatologia e análise de alimentos, projeto técnico-científico
interdisciplinar, produção técnico-científico interdisciplinar, pesquisa clínica,
gestão laboratorial e controle de qualidade, imagenologia, saneamento e análise
ambiental, interpretação clínico-laboratorial.
• Formação para a cidadania: é indispensável que o indivíduo, o sujeito do
aprendizado, o futuro Biomédico tenha o compromisso de desenvolver o espírito
crítico e a autonomia intelectual, para que, por intermédio do questionamento
permanente dos fatos, o profissional possa contribuir para o atendimento das
necessidades sociais. Haverá a valorização da dimensão sócio-política e cultural,
desenvolvendo a capacidade de leitura crítica de problemas e seus impactos
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locais, regionais e nacionais, que subsidiará a inserção do egresso no mundo do
trabalho, como sujeito partícipe de sua construção, assumindo, portanto, o
exercício profissional na direção da resolução de problemas e da cidadania,
referenciado por sólidos padrões éticos. Os conteúdos de todas as disciplinas
contempladas na matriz curricular do Curso de Biomedicina foram organizados de
forma a contemplar não só o conhecimento teórico em áreas específicas, como
também o desenvolvimento do espírito crítico do aluno.
• Estímulo à autonomia intelectual: autonomia significa ser autor da
própria fala e do próprio agir, sendo coerente na integração do conhecimento com
a ação. O desenvolvimento de uma postura investigativa por parte do estudante é
fundamental na construção de sua autonomia intelectual e profissional,
demonstrando a importância e necessidade da articulação entre o ensino, a
pesquisa e as atividades de extensão, como a prestação de serviços à sociedade.
Os conteúdos de todas as disciplinas contempladas na matriz curricular do Curso
de Biomedicina da FAPAL foram organizados de forma a contemplar não só o
conhecimento teórico em áreas específicas, como também o desenvolvimento da
autonomia intelectual do graduando.
• Diversificação dos cenários de ensino-aprendizagem: a diversificação
dos cenários de ensino-aprendizagem e a inserção do aluno na rede de serviços
desde os primeiros anos dos cursos devem contribuir para a formação do
profissional generalista, capaz de atuar em diferentes níveis e de integrar
criticamente conhecimentos teóricos, práticos, e realidade socioeconômica,
cultural e política. A matriz curricular do Curso de Biomedicina prevê a integração
nos contextos reais de vida da comunidade, na rede de serviços e com
profissionais em exercício, como espaços privilegiados do processo de ensinoaprendizagem, de forma contínua, através da articulação entre o ensino, a
pesquisa e as atividades de extensão e de prestação de serviços à sociedade.
Além disto, o aluno do Curso de Biomedicina, perante a realização de seu estágio
curricular, direcionará a sua carreira para uma área que atenda ao seu perfil
pessoal e aos seus anseios.
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• Pesquisa e extensão enquanto princípio educativo: a pesquisa como
princípio educativo é um elemento constitutivo e fundamental na construção do
conhecimento, sendo assim indispensável a sua prevalência nos vários
momentos curriculares. Desta forma a familiaridade com a teoria poderá ser
concretizada por meio de conhecimentos em pesquisas que lhe fomentarão
sustentação. E a realização de atividades prática constituirá no aprimoramento de
técnicas investigativas, que são importantes habilidades na buscas de
conhecimentos. O aluno do Curso de Biomedicina é instigado a participar de
programas de iniciação cientifica, estágios, bem como, estará realizando pesquisa
quando da elaboração do projeto técnico-científico interdisciplinar e produção
técnico-científico interdisciplinar. Através de convênios com Universidades locais
e outros estabelecimentos privados, os alunos ingressantes no curso serão
estimulados a realizarem projetos de pesquisa e extensão. Em especial, a
extensão quem aproxima o aluno com a comunidade local.
• Ensino problematizado e contextualizado: o processo de ensino e
aprendizagem está diretamente relacionado à capacidade de formulação de um
problema, o que demanda capacidade de contextualização do indivíduo. Para
tanto, em se tratando de um curso de graduação é importante ser observado a
indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Os estudantes do Curso
de Biomedicina terão oportunidade de estabelecer interações com diversas áreas
do conhecimento sendo então capaz de relacionar o conhecimento científico à
realidade social.

São usadas estratégias de ensino-aprendizagem que favoreçam a busca
ativa de informações para a construção do conhecimento. O projeto pedagógico
do curso é desenvolvido de forma a privilegiar momentos de construção coletiva e
trabalhos em grupo nas atividades práticas de laboratório e em seminários,
buscando

estimular no

graduando

a

responsabilidade

por

seu

próprio

aprendizado. Os acadêmicos terão o processo de produção do conhecimento
fundamentado na matriz curricular, que proporcionará ferramentas para
problematização e contextualização nas atividades de ensino.
Destacam-se, como metodologia de ensino-aprendizagem, as seguintes
atividades: aulas dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas,
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fichamentos, aulas expositivas, visitas técnicas, aulas práticas, ensaios em
laboratórios, estudos de meio, seminários, simpósios, palestras, pesquisa
bibliográfica e iniciação científica. Além disso, quando da elaboração do Trabalho
de Curso e da realização do Estágio Curricular do Curso de Biomedicina serão
focados aspectos da interdisciplinaridade e da contextualização.
• Integração com o mercado de trabalho: será um desafio aos
acadêmicos,

coordenação

e

docentes do

Curso

de

Biomedicina

estar

sintonizados à dinâmica do mercado de trabalho, o qual tem exigido profissionais
qualificados e competentes, não no campo profissional, mas também na
capacidade de estabelecimento de relacionamentos profícuos no ambiente de
trabalho normalmente constituídos de equipes multidisciplinares. Portanto será
estimulado que os acadêmicos desenvolvam as capacidades para atuarem como
autônomos, ou como, integrantes de equipes multidisciplinares. Assim, a busca
dessa integração se dará por meio das atividades como: (i) Estágio Curricular, (ii)
Estágios Extracurriculares, (iii) Atividades de Extensão, como a Semana ou
Jornada da Saúde ou Semana Universitária ou Semana do Empreendedorismo,
em que profissionais atuantes são convidados a participar do evento e (iv)
atividades complementares.

2.1.6.1. Formas de Realização de Interdisciplinaridade

A interdisciplinaridade é entendida como esforço que busca a visão global
como superação do pensar simplificador e fragmentador da realidade, como
forma de administrar a ótica pluralista das concepções de ensino, do saber e da
prática.

Através da integração disciplinar possibilita-se análise dos objetivos de
estudo de diversos prismas, constituindo-se questionamentos permanentes que
permitam a (re)criação do conhecimento. Para tanto, a interdisciplinaridade será
mobilizada através dos seguintes processos ou eventos:
▪ Palestras interdisciplinares;
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▪ Visitas Técnicas de caráter abrangente e multidisciplinar, permitindo ao
aluno visualizar a interdisciplinaridade entre os vários conceitos do curso expostos
nas visitas;
▪ Readequação dos métodos de aula, orientando os professores para que a
matéria seja abordada integrando conceitos interdisciplinares;
▪ Aulas de laboratório com ensaios que mobilizem testes de natureza
interdisciplinar.

2.1.7. Conteúdos Curriculares

2.1.7.1. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações
Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana
e Indígena

Em atendimento à Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de Junho de 2004, a IES
incluiu nas matrizes curriculares de seus cursos o tratamento das relações étnicoraciais, bem como o das questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes e indígenas, na disciplina Homem e Sociedade por meio da
disciplina optativa Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência.

Desta forma, promove a divulgação e produção de conhecimentos, bem
como de atitudes, posturas e valores que eduquem os alunos quanto à
pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos
comuns que garantam, a todos, o reconhecimento e igualdade de valorização das
raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas,
preservando desta forma, o respeito aos direitos legais e valorização de
identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira. Adicionalmente, é
oferecida a disciplina optativa Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência.

2.1.7.2. Políticas de Educação de Ambiental

A Instituição promove na sua Matriz Curricular a integração da educação
ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente, na
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disciplina Ciências Sociais, por meio da disciplina optativa Educação Ambiental e,
principalmente, nas Atividades Práticas Supervisionadas, Estudos Disciplinares e
Atividades Complementares.

Princípios básicos da educação ambiental:

I. O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
II. A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a
interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o
enfoque da sustentabilidade;
III. O pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter,
multi e transdisciplinaridade;
IV. A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;
V. A garantia de continuidade e permanência do processo educativo;
VI. A permanente avaliação crítica do processo educativo;
VII. A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais,
nacionais e globais;
VIII. O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e
cultural.

Objetivos fundamentais da educação ambiental:

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

e

complexas

relações,

envolvendo

aspectos

ecológicos,

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;
II. A garantia de democratização das informações ambientais;
III. O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a
problemática ambiental e social;
IV. O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável,
na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da
qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;
V. O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, em níveis
micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade
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ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade,
solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;
VI. O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;
VII. O

fortalecimento

da

cidadania,

autodeterminação

dos

povos

e

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.

2.1.7.3. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino dos Direitos
Humanos

Conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a
Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012 a IES, atendendo ao disposto na nova
legislação educacional, em consonância com o parágrafo único do artigo 3º da
Portaria MEC nº 4.361/2004, de 29 de dezembro de 2004, e conforme disposto no
Parecer CNE/CP Nº 8/2012 e no Parecer CNE/CP Nº 8, de 06/03/2012, e
Resolução CNE/CP Nº 1, de 30/05/2012, a IES formulou sua política de inclusão
social, incluindo o respeito aos Direitos Humanos, de forma articulada e
transversal. Desta forma, promove diálogos e debates que conduzam ao
pensamento crítico e a análise sistêmica sobre o futuro da humanidade e prol da
justiça econômica e social. A questão dos Direitos Humanos é trabalhada na
disciplina Homem e Sociedade e na disciplina optativa ”Direitos Humanos”. Além
disso, o tema também é abordado nas Atividades Complementares.

A IES também pretende oportunizar um espaço de reflexão, análise e
compreensão dos princípios, valores e direitos que caracterizam a dignidade
humana, a democracia e o pluralismo político que fundamentam uma sociedade
livre, justa e solidária, estimulando práticas sociais e escolares fundamentadas no
respeito aos Direitos Humanos e fazendo parcerias com as corporações
profissionais e com as entidades de classe com o objetivo de ações integradas
Escola/Empresa/Sociedade Civil para o reconhecimento dos direitos dos
portadores de necessidades sociais como Direitos Humanos Universais.

2.1.7.4. O Curso e a Política Nacional de Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
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De acordo com o disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012,
regulamentada pelo Decreto nº 8.368, de 2 de dezembro de 2014, que institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista e que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da
sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à
educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da
educação infantil até a educação superior, a IES designou Comissão para
elaborar um regulamento específico de atendimento aos estudantes matriculados
que apresentarem transtorno do espectro autista, de acordo com o disposto na
Lei nº 12.764 / 2012, regulamentada pelo Decreto 8.368 / 2014. Esse regulamento
foi submetido à aprovação do Conselho Acadêmico da IES, sendo criado o
Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP,

cujo

regulamento encontra-se à disposição no anexo 7.

2.1.7.5. O Curso e a as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
da Libras

A oferta de disciplina Libras atende ao Decreto n.º 5.626 de 22 de dezembro
de 2005, que regulamentou a Lei n.º10.436, de 24 de abril de 2002. Ela é
disciplina optativa na matriz curricular do curso.

2.1.8. Matriz Curricular

De acordo com o artigo sexto das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
de Graduação em Biomedicina (Resolução Nº 2 de 18/02/03, fundamentada no
Parecer CNE/CES 0104/2002, de 13/03/2002), os conteúdos essenciais devem
estar relacionados com todo o processo de saúde-doença do cidadão, da família
e da comunidade, integrados à realidade epidemiológica e profissional. Assim, as
áreas de conhecimento propostas na matriz curricular do Curso levam em conta a
formação global do profissional, tanto técnico-cientificamente, como no âmbito
comportamental, estando desenvolvidas dentro de um ciclo que estabelece os
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padrões de organização do ser humano seguindo-se uma visão articulada do
estudo da saúde, da doença e da interação do homem com o meio ambiente.
Pelas diretrizes curriculares para o Curso de Biomedicina, são pressupostos
básicos:
I. Voltar-se para a formação de um profissional apto a desenvolver ações de
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual
quanto coletivo, com visão integrada da área de conhecimento, motivado e
capacitado para assumir um processo de educação permanente (continuada),
necessário para adaptar-se às modificações do mercado de trabalho que
decorrem da evolução do conhecimento científico e tecnológico;
II. Voltar-se para a formação de um profissional acessível, que saiba manter a
confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros
profissionais de saúde e o público em geral;
III. Possibilitar uma visão crítica do contexto social, científico e tecnológico da
realidade brasileira, capacitando o futuro profissional a realizar seus serviços
dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética para
ter atuação voltada para melhoria da qualidade de vida do ser humano com a
resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo,
possuindo competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as
condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas;
IV. Garantir na matriz curricular e no desenvolvimento das atividades de
ensino,

a

possibilidade

do

aluno

vivenciar

experiências

curriculares

e

extracurriculares que o capacitem para o trabalho em equipe multiprofissional, o
desenvolvimento da criatividade e a atuação com compromisso, responsabilidade,
empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de
forma efetiva e eficaz em vista o bem estar da comunidade;
V. Possibilitar o futuro profissional a serem empreendedores, gestores,
empregadores ou lideranças na equipe de saúde;
VI. Possibilitar ao aluno opções para que sejam capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática.
VII. Garantir uma sólida formação básica inter e multidisciplinar;
VIII. Privilegiar atividades de campo, laboratório e adequada instrumentação
técnica;
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IX. Garantir um ensino problematizado e contextualizado, assegurando a não
dissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão.

Para a viabilização dos pressupostos deste Projeto Pedagógico do Curso
(PPC) de Biomedicina, a formação do profissional desejada e implícita nas
diretrizes curriculares, no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), a estrutura curricular do Curso de
Biomedicina está montada no sentido de contemplar a atuação do futuro
profissional nas várias áreas do conhecimento. Assim, as áreas propostas levam
em conta a formação global do profissional tanto no aspecto técnico-científico
quanto comportamental e deverão ser desenvolvidas dentro de um ciclo que
estabeleça os padrões de organização do ser humano, seguindo-se de uma visão
articulada do estudo da saúde, da doença e da interação do homem com o meio
ambiente.
O

conteúdo

curricular

para

a

formação

do

Biomédico

fornecerá

conhecimentos básicos e sequenciais. Toda a abordagem do conteúdo curricular
usará metodologia de ensino capaz de estimular o futuro Biomédico a
desenvolver o espírito crítico, preparando-o para o campo profissional. Para tanto,
os conteúdos e a estruturação curricular são integrados, visando fornecer o
conhecimento necessário a uma melhor formação e qualificação profissional.
A matriz curricular do Curso de Graduação em Biomedicina foi formulada
para que o acadêmico como agente do aprendizado venha a desenvolver um
programa de estudos coerente, integrado, com sólida formação básica, para que
esteja apto a enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do
mercado de trabalho e das condições do exercício profissional.
A distribuição das cargas horárias destinadas aos ambientes de aprendizado
é organizada de forma equilibrada entre as disciplinas, para oportunizar ao
acadêmico a aquisição dos conhecimentos indispensáveis à sua formação.
Dentre os conteúdos há os que podem ser contabilizados como “Atividades
Complementares”, que inclui monitorias, estágios extracurriculares, programas de
extensão, estudos complementares individuais e em grupo, participação em
cursos, congressos, simpósios, realizados em outras áreas afins, dentre outros.
Associa-se a esse fato a necessidade de adequar os projetos pedagógicos
dos cursos de graduação aos ditames das Resoluções CNE/CES nos. 2 e 3,
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ambas editadas em 2007, e da Resolução CNE/CES no. 4/2009, a primeira e a
última fixando a carga horária dos bacharelados e a segunda determinando que a
carga horária dos cursos deva ser contabilizada em horas. Dentre outras
medidas, emergiu dessa reflexão a necessidade de introduzir, no currículo dos
cursos de graduação, atividades obrigatórias diferenciadas que contribuam para o
desenvolvimento de competências e habilidades interdisciplinares. Nesse
contexto estão inseridos os Estudos Disciplinares (ED), as Atividades Práticas
Supervisionadas (APS) e a oferta de educação à distância.
Os conteúdos disciplinares do Curso de Biomedicina contemplam áreas das
Ciências Exatas, das Ciências Biológicas e da Saúde, das Ciências Humanas e
Sociais e das Ciências da Biomedicina, de acordo com orientações descritas nas
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Biomedicina
(Resolução Nº 2 de 18/02/03, fundamentada no Parecer CNE/CES 0104/2002, de
13/03/2002). O Curso de Biomedicina é parcialmente voltado para as análises
clínicas com abertura para outras áreas de atuação do biomédico.
➢

Conteúdos Básicos: conteúdos relacionados aos aspectos básicos

da química, física, biologia, anatomia, bioquímica, fisiologia e patologia humana.
Também aspectos éticos, biossegurança, de comunicação e expressão, e
produção de texto.
➢

Conteúdos Específicos: conteúdos associados a parte de análises

clínicas (microbiologia, imunologia, parasitologia, hematologia e etc), coleta de
amostras,

análises

moleculares,

farmacologia

associada

a

biomedicina,

bioengenharia e biotecnologia.
➢

Conteúdos Teórico-Práticos: aulas práticas relacionadas as

análises clínicas com uso de laboratórios e emprego de técnicas. Técnicas de
coletas de amostras e uso da biologia molecular à favor do diagnóstico. Uso de
técnicas para o aperfeiçoamento da imaginologia e etc.
➢

Disciplinas Optativas: estudo da Língua Brasileira de Sinais –

LIBRAS, como uma forma de comunicação e expressão, cujo sistema linguístico é
de natureza visual motora, possuindo estrutura gramatical própria, constituindo
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um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades
de pessoas surdas e com deficiência de audição; e a disciplina Desenvolvimento
Sustentável, que aborda conceitos relativos à sustentabilidade do meio ambiente,
suas relações com o setor produtivo e a influência do uso da energia nas
sociedades modernas que oferecem diferentes vantagens aplicáveis para análise
de território, de ecossistemas e da sociedade. Estas disciplinas são oferecidas na
modalidade online e têm carga horária de 20 horas/aula semestrais, cada uma.
➢

Estudos Disciplinares (ED): realização de exercícios justificados

de formação geral e de conhecimento específico, corrigidos pelo professor, com
carga horária pré-determinada de 10 horas semestrais relacionados a uma
determinada disciplina de cada semestre do curso definida pelo Coordenador do
Curso juntamente ao NDE no início de cada semestre letivo, consolidando a
habilidade de auto avaliação do desempenho acadêmico do aluno. como indutor
do desenvolvimento das competências e habilidades para lidar com situaçõesproblemas típicos da sua área de formação. Os exercícios abordam, inicialmente,
conteúdos de formação geral, e à medida que o aluno avança no Currículo,
promove-se uma substituição progressiva desses conteúdos, por outros de
formação específica de cunho interdisciplinar, envolvendo os campos do saber
afins da área de formação específica do curso. Estes são desenvolvidos com
recursos educacionais combinados do ensino presencial e da educação à
distância.
➢

Atividades Práticas Supervisionadas (APS): trabalhos teórico-

práticos de campo que estimulam uma progressiva autonomia intelectual do
aluno, realizados em cada semestre com orientação do professor da disciplina
âncora relacionada ao trabalho, que é postado no sistema online, que compõem a
carga horária a ser cumprida para a integralização do currículo, ressaltados os
aspectos científicos e metodológicos.
➢

Atividades Complementares (AC): são componentes curriculares

obrigatórios que ampliam e complementam as atividades acadêmicas, científicas
e culturais, particularmente aquelas adquiridas fora do ambiente escolar,
escolhidas pelo aluno em um rol de possibilidades apresentado pelo Coordenador
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do Curso e fomentando interfaces com campos afins do conhecimento, o que
justifica sua inserção no Eixo Estruturante “C”.
A matriz curricular do Curso de Biomedicina é a seguinte:

Se
m

Disciplina (Nome Completo)

CH
Semestr
al

Aulas
Semanais

Aulas
Aulas
Teóricas
Práticas
Semanais Semanais

Primeiro Semestre
1

Biofísica

60

1

Ativid. Práticas Supervisionadas

80

1

Estudos Disciplinares
Análise Físico-Química Aplicada
à Saúde
Interpretação e Produção de
Textos

10

1

1

3

3

0

0

0

0

0
0

60

3

3

30

1,5

1,5

Epidemiologia e Saúde Pública

60

3

3

0

1

Biossegurança

30

1,5

1,5

0

1

Bioética em Saúde
TOTAL

30

1,5

1,5

0

360

13,5

13,5

0

1

0

Segundo Semestre

2

Ativid. Práticas Supervisionadas

80

2

Estudos Disciplinares

10

2

Comunicação e Expressão

30

1,5

1,5

0

2

Fisiologia Geral

60

3

3

0

2

Química Geral

60

3

1,5

1,5

2

Anatomia Humana

60

3

1,5

1,5

2

Citologia

60

3

1,5

1,5

360

13,5

9

4,5

1,5

0

0

0
1,5

TOTAL

Terceiro Semestre
3

Embriologia e Reprodução
Humana

30

3

Ativid. Práticas Supervisionadas

80

3

Coleta de Material Biológico
Fisiologia Aplicada e
Psicobiologia

30

1,5

0

30

1,5

1,5

3

Estudos Disciplinares

10

3

Homem e Sociedade

30

3

1,5

1,5

0

0

0

1,5

0
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3

Bioquímica Estrutural

60

3

1,5

1,5

3

Histologia

60

3

1,5

1,5

3

Parasitologia
TOTAL

30

1,5

1,5

0

360

13,5

9,0

4,5

0

0
1,5

Quarto Semestre
4
4

Atividades Práticas
Supervisionadas

80

Microbiologia e Micologia Básica
Genética e Citogenética
Humana

30

1,5

0

30

1,5

0

4

Imunologia Básica

30

1,5

0

1,5

4

Parasitologia Clínica

30

1,5

0

1,5

4

Estudos Disciplinares
Fisiopatologia e Anatomia
Patológica
Língua Brasileira de Sinais
(Optativa)

10

4

4

0

1,5

0
1,5

60

3

1,5

20

1

1

Ciências Sociais
Relações Étnico-Raciais e
Afrodescendência (Optativa)

30

1,5

1,5

20

1

1

4

Educação Ambiental (Optativa)

20

1

1

0

4

Marketing Pessoal (Optativa)

20

1

1

0

4

Direitos Humanos (Optativa)

20

1

1

0

4

Bioquímica Metabólica
TOTAL

60

3

1,5

1,5

380

14,5

5,5

9,0

4
4
4

0
0
0

Quinto Semestre
5

Uroanálise E Fluidos Corporais

30

1,5

1,5

0

5

Bioestatística Aplic A Biomedic

30

1,5

1,5

0

5

Estudos Disciplinares

10

0

0

5

Ativid. Práticas Supervisionadas

80

0

0

5

Citopatologia E Citol Clinica

60

3

1,5

1,5

5

Bioquímica Clinica

60

3

1,5

1,5

5

Metod Do Trabalho Acadêmico

30

1,5

1,5

0

5

Microbiologia E Micol Clinica

60

3

1,5

1,5

5

Imunologia Clinica

60

3

1,5

1,5

420

16,5

10,5

6,0

TOTAL

Sexto Semestre
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6

Hemoterapia E Bco De Sangue

30

1,5

0

1,5

0

0

6

Estudos Disciplinares

10

6

Biol Molec Aplicada A Biomedic

60

3,0

1,5

1,5

6

Farmacol Aplic A Biomedicina

60

3,0

1,5

1,5

6

Ativid. Práticas Supervisadas

80

0

0

6

Biomedicina Interdisciplinar

30

1,5

1,5

0

6

Métodos De Pesquisa

30

1,5

1,5

0

6

Toxicologia E Analises Toxicol

60

3,0

1,5

1,5

6

Hematologia Clinica

60

3,0

1,5

1,5

420

16,5

9,0

7,5

30

1,5

0

1,5

30

1,5

0

1,5

30

1,5

1,5

0

0

0

0

1,5

TOTAL

Sétimo Semestre

7
7

Bioeng E Biotecn Aplic Biomed
Métodos E Tecn Em Analises
Clin

7

Top Imag Anat Top Fis Radiol

7

Estagio Obrigatório

7

Proj Tec Cient Interdisciplin

30

7

Ativid. Práticas Supervisionadas

80

0

0

7

Estudos Disciplinares

10

0

0

7

Biomedicina Integrada

30

1,5

1,5

0

7

Bromatologia E Analise De Alim

60

3,0

1,5

1,5

7

Pesquisa Clinica

30

1,5

1,5

0

720

12,0

6,0

6,0

390

TOTAL

1,5

Oitavo Semestre

8

Prod Tec Cientifica Interdisc

30

1,5

0

1,5

8

Gest Laborat E Contr De Qualid

30

1,5

1,5

0

8

Imagenologia

60

3,0

1,5

1,5

8

Estagio Obrigatório

390

0

0

8

Ativid. Práticas Supervisionadas

80

0

0

8

Top De Atuação Profiss - Bi

30

1,5

0

8

Estudos Disciplinares

10

0

0

8

Saneam. e Análise Ambiental

60

1,5

1,5

8

Atividades Complementares

0

0

100

1,5

3,0
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8

Interpr Clinico Laboratorial

30

1,5

1,5

0

TOTAL

820

12,0

7,5

4,5

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
COMPONENTES CURRICULARES
Disciplinas Obrigatórias + Optativas
Estágio Obrigatório
Atividades Complementares (AC)
Estudos Disciplinares (ED)
Atividades Práticas Supervisionadas (APS)
Carga Horária Total do Curso em Horas

CARGA
HORÁRIA
(H/A)
2240
780
100
80
640
3.840

47

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA

2.1.9. Ementário e Bibliografias do Curso

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

2.1.10. Metodologia

A

escolha

das

metodologias

de

ensino-aprendizagem

é

de

responsabilidade de cada professor. Cabe a cada professor escolher as
estratégias de ensino-aprendizagem mais adequadas aos conteúdos a serem
desenvolvidos. Cabe a cada professor, também, buscar fazer com que suas
estratégias de ensino-aprendizagem e de avaliação sejam, por si só, formas de
desenvolvimento de competências dos alunos. Para tanto o que se requer dos
professores é:
▪

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

competências relacionadas;
▪

Foco nos objetivos da disciplina;

▪

Visão sistêmica (capacidade de ver a importância de sua disciplina,

no conjunto das disciplinas do curso e a importância destas para os objetivos
do curso e para realização do perfil desejado do egresso);
▪

Trabalho em equipe;

▪

Liderança (da classe) pela competência e pelo exemplo;

▪

Atualização;

▪

Atratividade das aulas com foco na otimização do aprendizado dos

alunos.

Para que ocorra o desenvolvimento pleno das disciplinas, visando atender
ao plano didático pedagógico, os conteúdos são ministrados por meio de aulas
dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas, fichamentos, aulas
expositivas presenciais, com uso de recursos audiovisuais. São valorizadas as
aulas práticas e os ensaios em laboratórios, visto serem altamente relevantes no
processo ensino-aprendizagem, utilizando-se os Laboratórios da IES. Além
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destas, destacam-se também, como metodologia de ensino aprendizagem: visitas
técnicas,

estudos

de

meio,

seminários,

simpósios,

palestras,

pesquisa

bibliográfica, monitoria e iniciação científica.
Em cumprimento ao Plano Curricular estabelecido para o Curso de
Biomedicina, os alunos cumprirão estágio curricular obrigatório na sua área de
interesse. Além disto, também em cumprimento ao Plano Curricular estabelecido
para o Curso de Biomedicina, os alunos farão o Trabalho de Conclusão Curso,
obrigatório, que tem como finalidade desenvolver no acadêmico a capacidade de
análise, síntese, aplicação e aprimoramento dos conhecimentos construídos.
Visando enriquecer e complementar sua formação, o aluno do Curso de
Biomedicina será estimulado a participar das Atividades Complementares,
componentes curriculares enriquecedores e complementadores do perfil do
formando, que possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades,
conhecimento e competência do aluno, inclusive aquelas adquiridas fora do
ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes,
transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com
o mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. Todas
estas atividades serão rigorosamente acompanhadas por docente qualificado e/ou
pelo Coordenador do Curso.

2.1.11. Trabalho de Curso

O Trabalho de Curso, de caráter obrigatório, conforme as diretrizes
curriculares do curso de graduação em Biomedicina têm como finalidade
proporcionar ao aluno:

a) estímulo à produção científica;
b) aprofundamento temático em sua área de interesse profissional;
c) desenvolvimento da capacidade crítico-reflexiva de interpretação e
aplicação de conhecimentos da formação profissional;

O Trabalho de Curso poderá ser proposto e desenvolvido pelo aluno sob a
forma de uma monografia ou de um projeto de pesquisa (artigo). O Trabalho de
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Curso será realizado sob orientação do professor das disciplinas “Projeto Técnico
Cientifico Interdisciplinar” e “Produção Técnico Cientifico Interdisciplinar” de
maneira individual, podendo o aluno ter como co-orientador profissional vinculado
ou não ao Curso de Biomedicina da IES.
A sistemática de desenvolvimento compreenderá da:
a.

Definição do tema a ser desenvolvido em conjunto com o(s)

orientador(es)/ professor(es) das disciplinas “Projeto Técnico Cientifico
Interdisciplinar”;
b.

Apresentação de um pré-projeto junto ao(s) professor(es) da

disciplina de “Projeto Técnico Cientifico Interdisciplinar”, ressaltando, além
dos objetivos e justificativa do trabalho a ser desenvolvido, um cronograma
de execução do trabalho;
c.

Implementação das ações para o desenvolvimento do

trabalho;
d.

Elaboração da Monografia/Trabalho Científico referente ao

tema do Trabalho de Curso;
e.

Realização da defesa do Trabalho de Curso perante o(s)

professor(es) da disciplina de “Produção Técnico Cientifico Interdisciplinar”
e uma Banca Examinadora constituída pelo professor orientador e pelo
menos dois docentes do Curso de Biomedicina.
f.

Divulgação dos Trabalhos de Curso em eventos internos e/ou

externos.

A matrícula na disciplina de Produção Técnico-Científico Interdisciplinar,
para estudantes em regime de progressão tutelada, ficará condicionada ao plano
de estudo conforme o Regimento da FAPAL.
O Regulamento para Trabalho de Curso para a Graduação em Biomedicina
encontra-se no ANEXO 3.

2.1.12. Estágio Supervisionado

O Estágio é o ato educativo acadêmico supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de
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educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da
educação de jovens e adultos, segundo a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008.
Constitui uma estratégia de pré-profissionalização que tem por objetivo
servir de meio estimulador à aplicação nos campos práticos dos conceitos,
princípios consagrados e postulados teóricos da área, que fundamentam as ações
no âmbito da atuação profissional.
O Estágio no Curso de Biomedicina é obrigatório e supervisionado e é
ditado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Biomedicina (Resolução CNE/CNS Nº 2 de 18/02/03, fundamentada no Parecer
CES 0104/2002, de 13/03/2002), conforme o Regulamento de Estágio (ANEXO
2).
O Estágio não obrigatório pode ser desenvolvido como atividade opcional,
acrescida à carga horária regular e obrigatória, segundo a Lei 11.788 de 25 de
setembro de 2008.
A matrícula na disciplina de estágio, para estudantes em regime de
progressão tutelada, ficará condicionada ao plano de estudo conforme o
Regimento da instituição.
O objetivo do 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. Alguns de
modo específico:
•

Capacitar o discente, quanto ao exercício de atividades,

pautado em princípios éticos e legais, procurando direcionar a sua atuação
em benefício da sociedade.
•

Integrar o estudante às práticas realizadas em clínicas,

laboratórios e ou Instituições Educacionais.
•

Apurar a formação acadêmica e qualificar os estudantes para

a atividade profissional e estudos de Pós-Graduação.

A documentação e as normas que regem o estágio estabelecidas no
Regulamento dos Estágios Supervisionados, encontram-se no ANEXO 2.
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2.1.13. Atividades Complementares

A IES incentiva a realização de tais atividades por meio de programa
regular de oferta elaborado anualmente pela Coordenadoria de Curso, que deve
basear-se nas diretrizes abaixo.
A partir de 2005, foram incluídas as Atividades Complementares em todas
as matrizes dos Cursos de Graduação oferecidos pela FAPAL.
As Atividades Complementares são componentes curriculares que ampliam
a formação profissional, humanística e ética do futuro profissional e são
contempladas por atividades didático-pedagógicas. Essas atividades são
obrigatórias e a sua não realização impede o aluno de receber o diploma de
psicólogo, mesmo que aprovado em todas as outras disciplinas regulares.
Estas atividades podem ser desenvolvidas dentro ou fora da instituição,
nos dias e horários mais diversos, exceto em horário de aula. Evidentemente, são
atividades voltadas à área profissional do psicólogo ou diretamente relacionadas à
ampliação da formação e, necessariamente, pertinentes ao curso. Neste sentido,
a participação em palestras e semanas de caráter científico, em atividades
culturais, em cursos de extensão universitária, em projetos comunitários, a
realização de leituras e estudos dirigidos, de projetos de iniciação científica e da
monitoria, entre outros, se constituem como Atividades Complementares no Curso
de Biomedicina.

As modalidades de Atividades Complementares são:
• Atividades de Extensão à Comunidade - São atividades que visam à
integração do aluno e da Instituição com a comunidade em ações extensionistas
ligadas à cidadania, saúde e educação. São consideradas Atividades de Extensão
à Comunidade, entre outras, cursos extras oferecidos pela FAPAL, participação
voluntária

em

projetos

que

beneficiam

a

comunidade,

atendimentos

extracurriculares nos serviços oferecidos pela FAPAL (Clínicas de Saúde,
Assistência Jurídica, etc.).
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• Atividades Culturais e Esportivas - São atividades que visam o
desenvolvimento do aluno inserindo-o na cultura local e regional, desenvolvendo
sua participação social, que abrangem participações em exposições, feiras,
eventos cinematográficos, peças teatrais, coral, competições esportivas etc.
• Atividades de Estudo e Pesquisa - São atividades que visam desenvolver
o espírito científico por meio da autoria ou co-autoria de trabalhos acadêmicos
apresentados em eventos científicos, publicações em periódicos, relatórios de
pesquisa, assim como aquelas voltadas à Iniciação Científica, participação em
seminários, simpósios e congressos.
• Atividades Extra-Campus - São atividades desenvolvidas fora dos campi
da IES e abrangem cursos, palestras, conferências, workshops, ou qualquer outra
atividade de cunho pedagógico, definidas pelo Coordenador do Curso no âmbito
do campus que sejam de interesse do aluno.
• Atividades Internas - São atividades desenvolvidas no campus da
FAPAL, tais como palestras, seminários, conferências, cursos, semanas,
jornadas, encontros, simpósios, congressos e workshops.

O aluno executa registros das Atividades Complementares em ficha
específica da IES, na qual descreve a atividade, a data e o tempo utilizado para
desenvolvê-la. São solicitados comprovantes da presença do aluno nos eventos
relatados e/ou resumos, resenhas e críticas a fim de que ele expresse suas
apreciações, bem como a entrega de listas e tarefas propostas. Os objetivos,
critérios, sugestões e orientações sobre as Atividades Complementares e a
divulgação de eventos internos e externos são disponibilizadas no quadro de
avisos do curso.

Estas atividades são obrigatórias e a sua não realização impede o aluno de
receber o Diploma, mesmo que aprovado em todas as disciplinas regulares. As
Atividades visam complementar a formação profissional e cultural do aluno,
podendo ser desenvolvidas presencialmente ou à distância, e integralizam o
currículo pleno do respectivo curso. Desse modo, espera-se do futuro egresso
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uma visão generalista, humanista, crítica e reflexiva, da sua função social, como
profissional.
Os alunos do Curso de Biomedicina da IES deverão integralizar 100 horas
em Atividades Complementares ao longo do desenvolvimento do curso.

A avaliação do aproveitamento das Atividades Complementares caberá ao
coordenador de curso que deverá oferecer mensalmente, no mínimo, duas
categorias de atividades para seus alunos, dentre aquelas acima descritas. É
também atribuição do coordenador decidir quantas e quais Atividades cada aluno
poderá realizar além de definir ainda, a sua forma de comprovação, através de
relatórios, certificados, impressos, etc. Para este controle, serão selecionados
monitores entre os alunos dos semestres superiores, que auxiliarem na pesquisa
e orientação das Atividades Complementares.

A IES incentiva a realização de tais atividades por meio de programa
regular de oferta elaborado anualmente pela Coordenadoria de Curso, que deve
basear-se no Regulamentação das Atividades Complementares da Instituição
consta como Anexo 4.

2.1.14. Atividades Práticas Supervisionadas

As Atividades Práticas Supervisionadas – APS são atividades acadêmicas
desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas
pelos discentes, vinculadas a disciplinas nos 08 (oito) semestres letivos. Trata-se
de estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, desenvolvimento
de projetos, atividades em laboratório, atividades de campo, oficinas, pesquisas,
estudos de casos, seminários, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, dentre
outros. As APS são detalhadas nos Planos de Ensino das disciplinas às quais se
vinculam e aprovadas pela Coordenação de Curso, a quem compete acompanhar
o seu desenvolvimento. Vide Regulamento no Anexo 5.
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2.1.15. Estudos Disciplinares

Os Estudos Disciplinares – ED são atividades de caráter obrigatório nos
cursos de graduação da IES, funcionando como um eixo estruturante de formação
inter e multidisciplinar que perpassa todos os períodos dos cursos. São objetivos
dos ED:
▪ Prover o aluno de graduação de competências e habilidades
específicas para abordar, com visão inter e multidisciplinar, problemas
típicos de sua área de atuação profissional, com grau crescente de
complexidade à medida que ele progride em sua formação;
▪ Ampliar nos períodos iniciais do Curso, os conhecimentos dos
alunos sobre os conteúdos curriculares de formação geral;
▪ Suprir eventuais deficiências da formação no Ensino Médio;
▪ Proporcionar aos estudantes oportunidades para estabelecer
conexões entre as diferentes áreas do conhecimento e o mundo real.

Nos

EDs

são

utilizadas

resoluções

sistemáticas

de

exercícios,

criteriosamente elaborados pelo Coordenador do Curso em conjunto com Líderes
de Disciplinas, como indutor do desenvolvimento das competências e habilidades
para lidar com situações-problemas típicas da sua área de formação. Vide
Regulamento no Anexo 6.

2.1.16. Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem

RENDIMENTO ESCOLAR

A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, conforme as
atividades curriculares, abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento.

Assim, o aluno somente poderá ser aprovado e/ou prestar exames com o
mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas e demais
atividades programadas para cada disciplina.
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Cabe ao professor a atribuição de duas notas de avaliação (NP1 e NP2)
para as atividades curriculares, com pesos iguais na composição da Média
Semestral (MS) de cada disciplina. Assim: MS = (NP1 + NP2) / 2.
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CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO

Os critérios de promoção, envolvendo, simultaneamente, a frequência e o
aproveitamento escolar, são os seguintes:
▪ Se a frequência do aluno for inferior a 75% (setenta e cinco
por cento), ele estará reprovado na disciplina. Em caso contrário, serão
considerados os resultados das avaliações realizadas de acordo com o
previsto no parágrafo anterior.
▪ Se a média semestral (MS) for igual ou maior que 7,0 (sete), o
aluno estará aprovado na disciplina, naquele semestre, com média final
igual à MS.
▪ Se a MS for menor que 7,0 (sete), o aluno será submetido a
um exame, quando lhe será atribuída a nota EX.
▪ Após o exame, a média final (MF) da disciplina será a média
aritmética simples entre MS e EX. Assim: MF = (MS + EX) / 2.
▪ Se a MF for igual ou maior que 5,0 (cinco), o aluno estará
aprovado na disciplina.
▪ Se a MF for menor que 5,0 (cinco), o aluno estará reprovado
na disciplina ou poderá, a critério do Conselho Acadêmico, ser
submetido a uma avaliação especial.
▪ Mantida a reprovação, mesmo após a realização da avaliação
especial, se concedida, o aluno ficará sujeito ao regime de
dependência na disciplina.
▪ O aluno que deixar de comparecer a uma prova poderá, a
critério do Coordenador de curso, substituí-la por nova prova ou pelo
exame.
▪ Nas disciplinas cursadas em regime de Dependência,
Adaptação ou Antecipação e nas disciplinas optativas ou eletivas serão
considerados os mesmos critérios das disciplinas regulares para o
cálculo da MF.
▪ O aluno reprovado em período letivo que não seja oferecido
no semestre seguinte deverá matricular-se em período indicado pela
Coordenação do curso.
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▪ Cabe à Comissão de Qualificação e Avaliação de Cursos
(CQA), quando for o caso, acompanhar, avaliar e validar as avaliações
de aprendizagem, podendo realizar, em qualquer momento do curso,
Avaliação Geral de Curso (AGC). Nesse caso, a nota dessa avaliação,
que será designada por AG, passará a compor, juntamente com as
notas do professor (NP1 e NP2), a média semestral (MS) de cada
disciplina, da seguinte forma: MS = (3 x NP1 + 3 x NP2 + 4 x AG) / 10.
▪ Quando a Avaliação Geral de Curso (AGC) for aplicada, sua
nota (AG) será utilizada para compor a média semestral de todas e
somente das disciplinas do período em que o aluno está matriculado,
não sendo utilizada para calcular a média semestral de disciplinas
cursadas em regime de Dependência, Adaptação ou Antecipação e de
disciplinas optativas ou eletivas.
▪ Todos os alunos terão que realizar Atividades Práticas
Supervisionadas (APS), que constarão de atividades de biblioteca
(frequência e utilização), atividades relacionadas aos laboratórios
(relatórios de experiências e outras), trabalhos individuais ou em grupo
determinados

pelo

professor,

trabalhos

de

iniciação

científica,

resolução de exercícios do Portal ou de listas, programadas para
serem supervisionadas pelos professores em suas aulas.
▪ Em cada semestre, o aluno deverá cumprir a quantidade de
horas de APS, definida para o respectivo período letivo de seu curso. A
comprovação da realização das APS, em cada semestre, será feita
mediante a entrega do trabalho acompanhado da ficha de Supervisão
da APS. Será atribuído um conceito semestral (Aprovado ou
Reprovado) às APS, o qual deverá ser lançado no sistema Acadêmico
ou, em caso de DP e/ou AD, em mapa emitido pela Secretaria até a
data-limite de entrega das notas, conforme Calendário Escolar.
▪ O desempenho do aluno é avaliado numa escala de 0 (zero) a
10 (dez), com aproximação de até 0,5 (cinco décimos); a MS será
arredondada para 7,0 (sete), quando for maior ou igual a 6,7 (seisvírgula-sete) e menor que 7,0 (sete); a MF será arredondada para 5,0
(cinco), quando for maior ou igual a 4,75 (quatro-vírgula-setenta e
cinco) e menor que 5,0 (cinco).
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▪ A recuperação poderá ter duração variável, dependendo da
disciplina, e poderá, inclusive, estender-se por um semestre ou mais, a
critério do Conselho Acadêmico.
▪ O exame e/ou a avaliação especial, exceção feita àqueles do
antepenúltimo e último período (semestre) letivo, a critério do Conselho
Acadêmico, poderão ser realizados em épocas especiais, após
recuperação.
▪ O aluno, em casos especiais e depois de ouvida a
Coordenação do curso, poderá ser autorizado a realizar o exame e/ou
a avaliação especial em períodos distintos daquele determinado para
os alunos de sua turma.
▪ A critério do Conselho Acadêmico, poderá ser incorporado às
normas vigentes o conceito de aproveitamento médio global do
semestre, que é determinado pela média aritmética das médias
semestrais das disciplinas cursadas no semestre regular, excetuandose adaptações, dependências ou tutorias.
▪ Se o aproveitamento médio global do período letivo for maior
ou igual a 7,0, o aluno poderá, a critério do Conselho Acadêmico, ser
dispensado de fazer o exame também nas disciplinas em que obteve
média semestral maior ou igual a 5,0.
▪ O lançamento da nota de aproveitamento médio global
obedecerá ao critério de arredondamento do valor obtido para o meio
ou inteiro imediatamente superior.
▪ Os casos omissos serão analisados por uma comissão
especialmente indicada pelo Conselho Acadêmico.

REGIME DE DEPENDÊNCIA

O aluno aprovado em um período letivo poderá matricular-se no período
subsequente e cursar as disciplinas pendentes em regime de dependência.

O número máximo de disciplinas em regime de dependência e de
adaptação para a promoção ao semestre letivo subsequente fica assim definido:
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▪ Para a promoção ao 2º período letivo: sem limite;
▪ Para a promoção ao 3º período letivo: 5 disciplinas;
▪ Para promoção aos períodos letivos situados entre o 3º e o
antepenúltimo: 5 disciplinas;
▪ Para promoção ao antepenúltimo período letivo: 3 disciplinas;
e
▪ Para o penúltimo e o último período letivo do curso não serão
aceitas matrículas de alunos com dependência, recuperação ou
adaptação em qualquer disciplina de períodos letivos anteriores.

O aluno reprovado em um período letivo poderá optar pelo regime de
progressão tutelada, que foi instituído visando a oferecer orientação acadêmica
diferenciada aos alunos que apresentarem desempenho acadêmico irregular no
decorrer do seu processo de formação. Entende-se por desempenho acadêmico
irregular, o acúmulo de disciplinas em regime de dependência e/ou adaptação,
em número maior que o permitido conforme citado no parágrafo anterior.

O ingresso no regime de progressão tutelada de matrícula decorre do
interesse manifesto do aluno.

Será facultado aos alunos que estariam se promovendo para o segundo ou
para até o antepenúltimo período de qualquer curso de graduação, que tenham
ultrapassado o limite de disciplinas em regime de dependência, conforme citado
anteriormente, adotarem o regime de progressão tutelada de matrícula.

Os alunos que atenderem às condições previstas no parágrafo anterior
poderão optar pelo regime de progressão tutelada durante o período de
renovação da matrícula fixado no Calendário Escolar da Instituição.

O aluno que ultrapassar o limite de disciplinas em dependência e optar pelo
regime de progressão tutelada de matrícula receberá orientação diferenciada
sobre a reestruturação do seu percurso acadêmico, inclusive sobre a distribuição
das disciplinas em dependência, ou ainda a cursar, atividades e estágios
incompletos. A orientação definirá como e quando o aluno poderá cumpri-los.
60

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA

Compete à Coordenação do Curso, a partir da análise do histórico escolar
do aluno optante, orientá-lo quanto à melhor alternativa para conduzir a sua
progressão acadêmica, considerando tudo o que é exigido pela matriz curricular
para uma formação plena (disciplinas, trabalhos de curso, estágios, entre outros).

Caberá à Coordenação do Curso, juntamente com o aluno optante pelo
regime de progressão tutelada, estabelecer um plano de estudos definindo como,
quando e quais disciplinas deverão ser cursadas, assim como as condições e as
medidas a serem adotadas para a conclusão das demais atividades curriculares
ainda pendentes. Esse plano de estudos poderá ultrapassar, conforme o caso, o
período mínimo de integralização curricular.

Na condição de ingressante no penúltimo período, uma vez aceita a opção
pelo regime tutelado, o aluno será matriculado provisoriamente nesse período de
seu curso. A matrícula e o regime de estudos definido pela Coordenação do
Curso serão homologados, segundo normas fixadas pelo Conselho Acadêmico.

Na condição de ingressante no último período, uma vez aceita a opção
pelo regime tutelado, o aluno será matriculado provisoriamente nesse período de
seu curso. A matrícula e o plano de estudos definido pela Coordenação do Curso
serão homologados, segundo normas fixadas pelos Colegiados Superiores.

Enquanto optante pelo regime de progressão tutelada, o aluno obriga-se a
cumprir integralmente o plano acadêmico estabelecido pela Coordenação do
Curso e referendado pelo Conselho Acadêmico.

O desligamento do aluno do regime de progressão tutelada poderá ocorrer
quando o desempenho acadêmico do aluno for avaliado como insuficiente pela
instância competente da Instituição e decidido/homologado pelo Conselho
Acadêmico.
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Revisão de Provas e Verificação das Notas

O Professor deve realizar a revisão e fazer a vista das provas junto com o
aluno, no “Período de Revisão de Notas”, em horário de aula da disciplina,
ocasião em que ele estará de plantão, sendo vedada a alteração do critério
adotado para a correção inicial. Toda prova realizada, com exceção dos exames,
deve ser mantida com o professor até o final do semestre letivo. Os exames finais
devem ser entregues na Secretaria da Instituição e as fichas das APS na
Coordenação local do curso e posteriormente entregues na Secretaria da
Instituição para serem arquivadas no prontuário do aluno.

As demais provas poderão ser devolvidas aos alunos regularmente
matriculados, após o término do semestre letivo, com exceção das avaliações
realizadas On-line, no Laboratório de Informática.

O aluno pode requerer, no site da IES, clicando em Secretaria On-line, a
revisão dos exames e das APS, definidos no Calendário Escolar. O aluno deve
fundamentar a solicitação explicando (no requerimento) a questão que ele
considera que foi corrigida de forma incorreta, com base na matéria lecionada. Do
contrário, o pedido não será aceito.

Importante: O prazo máximo para a solicitação de revisão dos exames é
de 1 (um) dia após o prazo de entrega de notas. A revisão dos exames será feita
no período estipulado no Calendário Escolar (“Período de Revisão de Notas”) e
apenas se o aluno estiver presente no período das aulas em que o professor
ministra a disciplina, ocasião na qual ele estará de plantão. O aluno deverá levar
consigo o protocolo do pedido da revisão de Exame.

2.1.17. Sistema de Avaliação do Projeto de Curso

A avaliação do Curso Superior de Biomedicina é feita regularmente,
através do estudo do desempenho do Curso e dos aspectos relativos ao
atendimento das expectativas da comunidade externa, ou seja, do próprio
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mercado de trabalho. Esta avaliação, de acordo com as determinações legais
vigentes, é realizada em dois níveis: o Interno e o Externo. Os relatórios
correspondentes às avaliações interna e externa são encaminhados ao Conselho
Acadêmico para apreciação e emissão de parecer e propostas de alternativas e
ações para sanar as deficiências apresentadas.

2.1.17.1. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso

A IES, comprometida com a qualidade do ensino, diagnosticou alguns
pontos a serem lapidados, a fim de que o desempenho de seus alunos tenha, ano
a ano, um efeito cada vez mais positivo, tais como: a criação do NDE, tendo como
embrião o Grupo de Trabalho constituído para elaborar a autoavaliação,
juntamente com a CPA – Comissão Própria de Avaliação, com a missão de
conduzir a implementação das propostas formuladas e avaliar periodicamente a
sua eficácia; a reestruturação do corpo docente; a conscientização, por meio de
palestras, da importância dos resultados do ENADE para o corpo discente,
principalmente no que se refere ao mercado de trabalho.

2.2. Apoio aos Discentes

2.2.1. Formas de Acesso

Para ingressar na Instituição, o candidato passa por processo seletivo,
previsto em edital, realizado por meio de um exame constituído por uma redação
em Língua Portuguesa e questões do tipo múltipla escolha, abrangendo o
programa estabelecido. Para a orientação desse processo, o candidato conta com
o Manual do Candidato à sua disposição, que o informará sobre os procedimentos
para a inscrição, datas e horários dos exames, assim como a publicação dos
resultados e períodos de matrículas.

No início de cada ano letivo, os ingressantes recebem o Manual do Aluno,
que tem por finalidade transmitir uma série de informações gerais à comunidade
acadêmica, com o objetivo de proporcionar a todos o melhor aproveitamento da
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experiência universitária e o entrosamento entre o corpo docente, discente e
administrativo da Instituição.

2.2.1.1. Disposições Gerais

O Processo Seletivo compõe duas formas de acesso:

1) Prova Tradicional, que consiste em datas prefixadas pela IES,
com a inscrição feita previamente pelo candidato pela Internet, ou
presencialmente na IES. O local de realização da prova é indicado no
comprovante de inscrição e a duração da mesma consta no manual.
2) Prova Agendada, que consiste no agendamento do dia e
horário de sua realização, feita sempre antes da realização da Prova
Tradicional. Esta é realizada em computadores dos laboratórios da IES
e com provas diferentes.

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

Quanto ao ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), o candidato que o
realizou pode ser dispensado de fazer as provas do Processo Seletivo. Nesse
caso, este faz a inscrição no campus e entrega uma cópia autenticada do Boletim
Individual de Notas do ENEM, até 48 horas antes da Prova Tradicional. As notas
obtidas no ENEM, de questões objetivas, bem como de redação, serão
analisadas e, se não atingirem uma pontuação favorável, o candidato
necessariamente realizará a Prova Tradicional ou por Agendamento, conforme
sua escolha e tempo hábil para tal.

2.2.1.2. Condições e Procedimentos

No momento da inscrição, o candidato fará a opção de curso e turno
conforme instruções contidas no Manual do Aluno. Haverá também um
questionário socioeconômico e taxa de inscrição, caso haja. A inscrição pode ser
feita pessoalmente ou pela Internet. Quanto à composição das provas, esta
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possui as disciplinas devidamente elencadas no manual, bem como a bibliografia
de literaturas a serem estudadas.

No que diz respeito à classificação, esta é feita de forma decrescente,
referente à pontuação, respeitando a disponibilidade de vagas do curso. Já a
desclassificação se dá por meio da baixa pontuação da redação e utilização de
meios fraudulentos ou indisciplina durante a realização da prova.

Quanto ao resultado da prova, a lista oficial de classificação será publicada
na secretaria da IES, por meio de edital de convocação, e pela Internet, após
alguns dias da realização da Prova Tradicional da fase correspondente. O
resultado obtido através da prova feita por Agendamento e pelo ENEM será
publicado juntamente com o da Prova Tradicional.

2.2.1.3. Matrícula

A matrícula é realizada pela Internet e o modo de fazê-la consta no Manual
do Candidato, passo a passo. Há também um prazo para a sua realização,
indicação do curso e a data de início das aulas.

2.2.2. Apoio Pedagógico aos Discentes

O apoio didático-pedagógico aos discentes do curso de Biomedicina será
realizado de diferentes maneiras:
▪ Visitas às salas de aulas, com o objetivo de saber como as
turmas estão se desenvolvendo, além de levar informações sobre a
Instituição, eventos, etc.;
▪ Reuniões sistemáticas trimensais com representantes de
turmas e/ou centro acadêmico;
▪ Divulgação

contínua

aos

discentes

dos

horários

de

Coordenação do Curso, Secretaria, Biblioteca, Laboratórios, etc.;
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▪ Entrega do calendário Escolar, no início de cada semestre,
com todas as informações acadêmicas da Instituição, como: calendário
de provas, processo de faltas, dias letivos, recessos e demais serviços
da Unidade.

Ademais, a Instituição conta com um corpo de profissionais disponíveis
para o atendimento ao estudante, fora do expediente de aula, buscando dirimir
dúvidas em relação às disciplinas e conteúdos ministrados, em salas específicas
para o atendimento individual ou em grupo. Conta também com um Coordenador,
que fica à disposição dos estudantes e professores para o atendimento em
relação à operacionalidade do curso e às questões acadêmico-pedagógicas.

A Instituição promove a organização e a divulgação de atividades
extracurriculares constantes e diversificadas, como semanas de estudo,
seminários, congressos, palestras, jornadas, entre outras, ligadas às áreas dos
cursos oferecidos com o intuito de integrar a comunidade científica e
complementar a formação de sua comunidade acadêmica, além de incentivar a
interdisciplinaridade.

2.2.3. Acompanhamento Psicopedagógico

O Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP
implantando na IES atuará no ensino, desenvolvendo programas com alunos,
incluindo os que apresentarem transtorno do espectro autista, professores e
coordenadores, visando à dinâmica do processo de ensino-aprendizagem, à
formação global e à realização profissional e pessoal do aluno, de forma a facilitar
a integração à vida universitária e social. Procurar-se-á fazer um feedback entre
as necessidades do aluno e as possibilidades da IES, proporcionando por meio
do planejamento a expansão dos programas de acompanhamento que visem à
adaptação e a permanência do aluno no curso escolhido e na Instituição. Com
relação à extensão, procurar-se-á integração da comunidade interna e externa,
oferecendo

programas

especiais

que

promovam

a

saúde

mental,

o

enriquecimento da qualidade de vida e o sucesso acadêmico.
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A orientação acadêmica (psicopedagógica) realizar-se-á através das
seguintes ações:
▪ Atendimento a alunos com dificuldades de aprendizagem de
expressão escrita, de falta de concentração, com transtorno do
espectro autista etc.;
▪ Esclarecimentos de dúvidas, promovendo a satisfação e a
diminuição das dificuldades encontradas por parte dos acadêmicos;
▪ Trabalho na prevenção da evasão escolar, da inadimplência,
da repetência;
▪ Realização de pesquisas de satisfação para subsidiar o
redimensionamento

das

atividades,

periodicamente

ou

quando

necessário;
▪ Orientação para a reopção de curso quando necessária.

2.2.4. Mecanismos de Nivelamento

Os mecanismos de acompanhamento aos discentes emergem das
reuniões pedagógicas entre o corpo docente, Coordenação de Curso e Colegiado
de Curso, os quais, em conjunto, definem estratégias de trabalho, após
verificação das deficiências das turmas recém ingressas, com o objetivo de
permitir melhor rendimento do corpo discente em relação ao cumprimento dos
conteúdos técnicos, administrados ao longo do primeiro ano letivo do curso.

Também são oferecidas aos estudantes ingressantes disciplinas de ajustes
e nivelamento, de conteúdo básico, relativas às áreas de interesse de seu curso,
a fim de suprir algum tipo de deficiência ou carência em sua formação anterior.
Tais disciplinas não possuem caráter obrigatório nem contam crédito, apenas tem
o intuito de contribuir para a aprendizagem dos estudantes no escopo das
disciplinas regulares.
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2.2.5. Atendimento Extraclasse

O atendimento extraclasse aos alunos será realizado pelo Coordenador de
Curso, pelos professores em regime de trabalho de tempo integral e tempo
parcial, com jornada semanal específica para essa finalidade.
2.2.6. Acompanhamento dos Egressos

Da mesma forma, a IES envidará esforços administrativos no sentido de
institucionalizar o Programa de Acompanhamento de Egressos, por meio do
cadastro de ex-alunos, a fim de definir seu perfil profissiográfico e mantê-los
informados sobre eventos científicos, como congressos, palestras e outros,
promovendo a atualização de sua formação. Ao mesmo tempo, os egressos
poderão, por meio do Questionário de Autoavaliação Institucional, expressar as
possíveis carências ou qualidades nos vários setores da infraestrutura da
Instituição, o que muito contribuirá para a expansão de seu ensino.
DIMENSÃO 3 – CORPO DOCENTE

3.1. Administração Acadêmica

3.1.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE)

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Biomedicina é
composto por professores responsáveis pela formulação da proposta pedagógica,
pela implementação e desenvolvimento do curso, atendendo aos requisitos
estabelecidos na Portaria MEC nº 147/2007.

Compete ao Núcleo Docente Estruturante:
▪

Participar plenamente da elaboração e atualização do projeto

pedagógico do curso;
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▪

Propor alterações do projeto pedagógico do curso, quando for

pertinente;
▪

Estimular o corpo docente a apresentar propostas curriculares

inovadoras para o curso;
▪

Motivar a participação efetiva nas mudanças curriculares e

pedagógicas;
▪

Estabelecer mecanismos de representatividade do corpo docente

nas propostas de alterações do projeto pedagógico;
▪

Buscar

a

implementação

do

projeto

pedagógico

do

curso,

preservando as características e peculiaridades regionais da comunidade local.

Os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante estão
vinculados às atividades essenciais do curso, entre elas: docência, orientação de
estágio

e

monografia;

acompanhamento

de

atividades

complementares;

orientação de pesquisa e desenvolvimento de atividades de extensão, atualização
do próprio Projeto Pedagógico.

3.1.2. Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE)

O NDE do Curso de graduação em Biomedicina é constituído por 5
docentes, integrado pelo Coordenador de Curso e por mais 4 (quatro)
professores, previsto para os dois primeiros anos do curso, seus componentes se
caracterizam pelo(a): a) concessão de uma dedicação preferencial ao curso; b)
porte de título de pós-graduação stricto sensu; c) contratação em regime de
trabalho diferenciado do modelo horista; e d) estabilidade ou perenidade, que lhes
permitirá construir uma história institucional.

A seguir, apresenta-se a relação nominal dos professores, seguida da
titulação e do regime de trabalho.

3.1.5. Equipe Multidisciplinar
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A Instituição oferece, nas Matrizes Curriculares dos seus Projetos
Pedagógicos de Curso, até 20% das suas disciplinas na modalidade a distância,
de acordo com a Portaria MEC nº 1.134 de 10 de outubro de 2016. A IES dispõe
de professores especialistas nas disciplinas ofertadas e parceiros no coletivo do
trabalho político-pedagógico do curso, e conta com as parcerias de profissionais
das diferentes TIC, conforme a proposta do curso e ainda dispõe de educadores
capazes de:
a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto;
b) selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos e
atividades pedagógicas;
c) identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e
atitudes;
d) definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia etc., básicas e
complementares;
e) elaborar textos para programas a distância;
f) apreciar avaliativamente o material didático antes e depois de ser impresso,
videogravado, audiogravado, etc, indicando correções e aperfeiçoamentos;
g) motivar, orientar, acompanhar e avaliar os alunos;
h) auto-avaliar-se continuamente como profissional participante do coletivo de um
projeto de graduação a distância;
i) apresentar currículo e documentos necessários que comprovem a qualificação
dos
diretores,
coordenadores,
professores,
tutores,
comunicadores,
pesquisadores e outros profissionais integrantes da equipe multidisciplinar
responsável pela concepção, tecnologia, produção, marketing, suporte
tecnológico e avaliação decorrentes dos processos de ensino e aprendizagem
para as disciplinas ofertadas na modalidade a distância;
j)considerar, na carga horária de trabalho dos professores, o tempo necessário
para atividades de planejamento e acompanhamento das atividades específicas
de um programa de educação a distância;
k) indicar a política da instituição para capacitação e atualização permanente dos
profissionais contratados.

3.1.6. Atuação do Coordenador do Curso
A coordenação do curso responsabiliza-se e zela pela qualidade do ensino
ofertado pela IES, tendo como atribuições, sob a supervisão do Coordenador
Pedagógico:
▪
▪

Definir ou redefinir a concepção, os objetivos e finalidades e o perfil do
profissional a ser formado pelo curso;
Colaborar com os docentes na elaboração de planos de ensino e em
projetos de natureza pedagógica;

70

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sugerir alterações curriculares e o ajustamento de planos de ensino de
disciplinas, de acordo com os objetivos do curso e do perfil do
profissional a ser formado e com as diretrizes curriculares aprovadas
pelo Ministério da Educação;
Promover a discussão e análise das ementas e conteúdos
programáticos das disciplinas, visando à interdisciplinaridade e à
integração do corpo docente aos objetivos do curso;
Fomentar a discussão teórica e o avanço prático de metodologias de
ensino adequadas às diferentes disciplinas do curso;
Estabelecer normas para o desenvolvimento e controle dos estágios
curriculares e extracurriculares;
Executar periodicamente a autoavaliação do curso e a avaliação
institucional;
Opinar nos processos de seleção, contratação, afastamento e
substituição de professores;
Apreciar as recomendações dos docentes e discentes sobre assuntos
de interesse do curso;
Decidir sobre a dependência de disciplinas na programação acadêmica
do aluno, respeitado o disposto neste Regimento e em normas do
Conselho Acadêmico;
Definir a organização e a administração de laboratórios e materiais
relativos ao ensino;
Estimular o programa de monitoria;
Incentivar o desenvolvimento de projetos de aplicação prática;
Estimular práticas de estudo independente, visando à progressiva
autonomia intelectual e profissional do estudante;
Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e
competências adquiridas fora do ambiente escolar;
Elaborar o horário escolar do curso e fornecer à Diretoria os subsídios
para a organização do Calendário Escolar;
Orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso;
Fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos
programas e planos de ensino, bem como a execução dos demais
projetos;
Emitir parecer sobre aproveitamento de estudos e propostas de
adaptações de curso;
Exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; e
Exercer outras atribuições conferidas no Regimento Interno e por
normas complementares emanadas do Conselho Acadêmico.

Além disso, o Coordenador também atua no Núcleo Docente Estruturante
como presidente nato tendo as seguintes competências:
▪
▪
▪
▪
▪

Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;
Representar o NDE junto aos órgãos da instituição;
Encaminhar as deliberações do Núcleo;
Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo
Núcleo e um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as
atas;
Indicar coordenadores para cada área do saber;
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▪

Coordenar a integração com os demais Cursos e setores da Instituição.

3.1.8. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso
Regime Integral.
3.1.17. Funcionamento do Colegiado de Curso

O Colegiado de Curso, previsto no Regimento da IES, é um órgão de
natureza consultiva, representativo da comunidade acadêmica, anualmente
constituído, e que tem a seu cargo a coordenação didática dos respectivos
cursos.
O Colegiado de Curso é constituído, para cada curso, por cinco docentes
que ministram disciplinas distintas do currículo pleno, pelo coordenador do curso
em questão e por um representante do corpo discente.
Os docentes membros do Colegiado de Curso são indicados anualmente
pelo Diretor sendo 3 (três) deles por indicação deste e 2 (dois) por indicação de
seus pares e o representante do corpo discente deve ser um aluno regularmente
matriculado no curso, indicado anualmente por seus pares.
Atribuições e Competências
São atribuições do Colegiado de Curso:
✓ Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas
ementas e respectivos programas;
✓ Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das
disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes
curriculares emanadas pelo Poder Público;
✓ Promover a avaliação do curso;
✓ Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante
requerimento dos interessados;
✓ Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; e
✓ Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas
pelos demais órgãos colegiados.
O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador de Curso e reúne-se
ordinariamente duas vezes por semestre e extraordinariamente quando
convocado pelo Coordenador do Curso, por iniciativa própria ou a requerimento
de dois terços dos membros que o constitui, devendo constar da convocação a
pauta dos assuntos a serem tratados.

72

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA

3.1.19. Interação entre tutores
A Instituição oferece, nas Matrizes Curriculares dos seus Projetos
Pedagógicos de Curso, até 20% das suas disciplinas na modalidade a distância,
de acordo com a Portaria MEC nº 1.134 de 10 de outubro de 2016.

A interação entre Tutores, Docentes e Coordenadores está prevista
dentro das ações das suas Equipes Multidisciplinares no Projeto Pedagógico do
Curso e no Plano de Desenvolvimento Institucional da IES. Todas as ações são
devidamente documentadas.

Os tutores das disciplinas EaD são selecionados dentro do quadro
de professores do curso, facilitando a interação destes com os processos de
ensino-aprendizagem implementados no curso.

Os tutores das disciplinas EaD e professores das disciplinas
presenciais trocam ideias para a correção de questões, citam problemas
encontrados, compartilham experiências, entre outros.

O tutor das disciplinas EaD pode, por exemplo, informar datas de
atividades e avaliações, sugerir a montagem de grupos de estudos de temas mais
complexos, entre outros. O professor presencial pode informar ao tutor sobre o
perfil dos alunos, deficiências de aprendizagem identificadas, os que têm maior
dificuldade de aprendizagem, os que não se dedicam o suficiente etc. Quanto
mais trocas de informações e melhor a qualidade destas, melhor o processo de
acompanhamento e orientação do aluno na disciplina específica. Isto garante a
qualidade do processo de tutoria propriamente dito, já que este pode obter uma
visão completa do aluno quando identificada sua situação nas várias disciplinas.
Desta forma o tutor à distância e professores do ensino presencial podem buscar
alternativas para garantir a aprendizagem do aluno motivando-o e, até mesmo,
buscar formar grupos de estudos entre os alunos com deficiências em
determinados conteúdos.
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DIMENSÃO 4 – INSTALAÇÕES FÍSICAS
4.1. Infraestrutura
4.1.1. Espaço Físico
As instalações prediais foram projetadas para atender às finalidades
educacionais e às especificações técnicas quanto às dimensões, à iluminação, à
ventilação e à acústica, e encontram-se em bom estado de conservação. Além
disso, o espaço físico é adequado ao número de usuários que transitam nos
ambientes da Instituição.
As instalações físicas são inteiramente adequadas às funções a que se
destinam e estão descritas a seguir:
Dependências/Serventias

Quantidade

m2

Sala de Direção

01

39,2

Salas de Coordenação

01

112,56

Sala de Professores

01

34,5

Sala de Recursos Materiais

01

56,28

32

56,28

01

112,56

02

43,3

02

67,2

07

51,56

Salas de Aula

Sanitários

06

Pátio Coberto / Área de Lazer / Convivência

01

400

Setor de Atendimento / Tesouraria

01

56,28

Praça de Alimentação

01

375

Auditórios / Sala de áudio / Salas de Apoio

01

195

Laboratórios de Informática

04

56,28

Biblioteca

01

502,2

Sala de Leitura

01

56,28

Secretaria

01

112,56

Hall de Recepção

01

56,28

Almoxarifado

01

10
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4.1.1.1. Espaço de Trabalho para docentes em Tempo Integral
A Faculdade de Palmas - FAPAL - disponibiliza aos Professores de Tempo
Integral e dedicação parcial, 06 espaços de trabalho para desenvolvimento de
suas atividades. Tal ambiente é climatizado e dotado de todo mobiliário
necessário. Além disso, a professora Maria de Fatima Xavier Ribeiro, em função
do cargo de coordenação que ocupa, tem à sua disposição gabinete de trabalho
individualizado.
4.1.1.2. Espaço de trabalho para o coordenador.
A FAPAL disponibiliza aos Coordenadores de Curso, um gabinete de
trabalho com, aproximadamente, 10m2 de área, climatizado, devidamente
mobiliado e com acesso à internet. Neste ambiente, o Coordenador realiza suas
atividades acadêmicas, inclusive atendimentos individualizados aos acadêmicos
do curso.
4.1.1.3. Sala coletiva de professores
A Sala coletiva de Professores, instalada no 2º pavimento e com área de
45m2, possui iluminação e mobiliário adequados, é climatizada, atende às
condições de salubridade e é dotada de instalações sanitárias masculina e
feminina. Conta, ainda, com computadores ligados à rede local e à Internet e uma
secretária que os auxilia.
4.1.1.4. Salas de Aula
Todas as Salas de Aula são bem dimensionadas, dotadas de isolamento
acústico,

iluminação,

climatizadas,

mobiliário

e

aparelhagem

específica,

atendendo a todas as condições de salubridade. São 32 salas com 56,28 m 2; 01
com 112,56 m2; 02 com 43,3 m2; 02 com 67,2 m2; e 06 salas com 51,52 m2
4.1.1.5. Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais
Atenta ao disposto na Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, sobre
os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências físicas às
dependências de IES, a Mantenedora determinou políticas que reconhecem as
necessidades diversas dos alunos, acomodando os estilos e ritmos de
aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, por meio de
metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais, uso de recursos
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diversificados e parceria com as organizações especializadas, ao que foram
observados os seguintes itens:
1. Para os alunos portadores de deficiência física: livre circulação dos
estudantes nos espaços de uso coletivo, com a eliminação de barreiras
arquitetônicas assegurando o acesso aos espaços de uso coletivo, para que o
deficiente possa interagir com a comunidade acadêmica;
2. Para os alunos portadores de deficiência visual, proporcionará, caso seja
solicitada e conforme a legislação em vigor, sala de apoio, disponível do ingresso
à conclusão do curso;
3. Para os alunos portadores de deficiência auditiva, oferecerá, caso seja
solicitada e conforme a legislação em vigor, estrutura disponível do ingresso à
conclusão do curso;
4. Para os professores, alunos, funcionários e empregados portadores de
deficiência ou com mobilidade reduzida, a IES pode proporcionar, além de ajuda
técnica, programa de capacitação para a educação inclusiva, constando,
especialmente da oferta de cursos, seminários ou eventos similares, ministrados
por especialistas.
5. Para a comunidade, a oferta de campanhas de sensibilização e de
motivação para a aceitação das diferenças.
4.1.2. Equipamentos
4.1.2.1. Acesso dos alunos a equipamentos de informática
4.1.2.1.1. Políticas de Acesso
A FAPAL disponibiliza, para acesso dos alunos e aulas de informática, 04
laboratórios com 25 computadores cada, com acesso à internet. Há também
acesso a rede sem fio. Os laboratórios ficam disponíveis nos 3 turnos, sendo que
no período noturno estes podem ser usados também para aulas. Há também 4
computadores para livre acesso nas dependências da biblioteca.
4.1.2.1.2. Relação Equipamento/Aluno/Curso
O número de equipamentos existentes nos Laboratórios de Informática da
FAPAL é suficiente para o atendimento do curso de Direito e dos demais cursos
em funcionamento.
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A FAPAL, em função da demanda apresentada neste ano, elaborará
projeto de expansão dos equipamentos, visando a melhoria do desenvolvimento
do processo ensino – aprendizagem, com a proporcionalidade de 25 alunos por
terminal.
4.1.2.2. Existência da Rede de Comunicação Científica (Internet)
A IES possui seus equipamentos interligados em rede de comunicação
científica (Internet), e o acesso aos equipamentos de informática está disponível
em quantidade suficiente para o desenvolvimento das atividades da Instituição
4.1.3. Serviços
4.1.3.1. Manutenção e Conservação das Instalações Físicas
A manutenção e a conservação das instalações físicas em geral,
dependendo de sua amplitude, são executadas por funcionários da IES ou por
meio de contratos com empresas especializadas. O sistema de limpeza é
realizado permanentemente por prestadores de serviço contratados pela
Mantenedora.
4.1.3.2. Manutenção e Conservação dos Equipamentos
A manutenção e a conservação dos equipamentos, dependendo de sua
amplitude, são executadas por funcionários da IES ou por meio de contratos com
empresas especializadas. A reposição dos materiais de consumo é compatível
com a demanda das atividades realizadas em cada semestre. A conservação e
atualização dos equipamentos são realizadas a partir de uma análise periódica
dos funcionários da IES, que devem verificar a necessidade de aquisição de
novos equipamentos e/ou atualização dos existentes.

4.2 BIBLIOTECA
4.2.1. Espaço Físico
Há uma biblioteca com todo o acervo necessário ao bom desenvolvimento
do curso e com livre acesso aos alunos. Há acesso on-line ao acervo. Além do
acervo, o aluno conta com um serviço de apoio e consulta aos livros texto e
complementares de cada disciplina, artigos e periódicos, que poderão contribuir
em trabalhos de pesquisa solicitado pelos professores.
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A organização da biblioteca da IES tem como objetivo atender às
necessidades dos cursos e demais atividades, que, afinada com as tendências
mundiais, já implementou um novo conceito de biblioteca.
Alunos e professores poderão consultar livros, monografias, teses, vídeos,
CD-ROMs e periódicos por intermédio de um sistema totalmente revolucionário,
pois as bibliotecas já estão estruturadas de forma a dar suporte ao ensino e à
pesquisa.
Projetadas com o objetivo de proporcionar conforto e funcionalidade
durante os estudos e as pesquisas, as bibliotecas contam com recepção e balcão
de atendimento dotado de terminais de consulta. Além disso, equipes treinadas
esclarecem dúvidas e efetuam os serviços de empréstimo e devolução do
material bibliográfico.
Salas para leitura individual e coletiva foram ampliadas para garantir maior
conforto na utilização das bibliotecas. Guarda-volumes e armários com chaves
individuais também estão à disposição dos usuários.
4.2.2. Acervo
Recursos disponíveis nas bibliotecas: livros nacionais e internacionais;
periódicos nacionais e internacionais; teses e monografias; catálogos; obras de
referência (enciclopédias, dicionários, atlas e compêndios); vídeos; mapas; slides;
CD-ROMs; Hemeroteca.
4.2.3. Livros
Para compor o acervo específico do Curso de Direito da IES foram
adquiridos os títulos indicados na bibliografia básica e complementar das
disciplinas que integram a matriz curricular. O acervo encontra-se atualizado e
tombado junto ao patrimônio da IES.
O acervo bibliográfico adquirido atende às demandas previstas para o
Curso de Direito da IES, uma vez que está em sintonia com o Projeto Pedagógico
do Curso, com o perfil discente pretendido e com as competências e habilidades
postuladas. O acervo contempla obras clássicas e monográficas, além de refletir a
diversidade e a qualidade da produção jurídica nacional e internacional, sem se
ater quase que exclusivamente a manuais didáticos e comentários legislativos.
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4.2.4. Periódicos
Na biblioteca existe assinatura de periódicos especializados, indexados e
correntes, sob a forma impressa e/ou informatizada. Assim como as Bibliografias,
a manutenção dos títulos e coleções de periódicos respeita a Legislação vigente
para cada curso e/ou categoria de curso.
4.2.5. Jornais e Revistas
Complementarmente ao acervo de livros e periódicos a IES oferece aos
seus alunos o acesso a jornais e revista de ampla circulação com o propósito de
estimular a divulgação da informação e promover a cultura.
4.2.6. Política de Aquisição, Expansão e Atualização
A aquisição, expansão e atualização do acervo das bibliotecas são
motivadas pela demanda dos docentes em no início de cada período letivo que as
submete ao Coordenador do Curso. Este por sua vez, em articulação com a
Biblioteca, estabelece as prioridades de aquisições em função da disponibilidade
de recursos na mantenedora.
4.2.7. Serviços
4.2.7.1. Horário de Funcionamento
A biblioteca funciona de segunda a quinta-feira no horário das 08h00m às
22h00m; sexta-feira no horário das 08h00m às 23h00m; e aos sábados no horário
das 08h00m às 18h00m.
4.2.7.2. Serviço e Condições de Acesso ao Acervo
A biblioteca disponibiliza os seguintes serviços: consulta local e
empréstimo domiciliar; reserva de livros; acesso à Internet; levantamento
bibliográfico; orientação quanto à normalização bibliográfica (normas ABNT) e
comutação bibliográfica.
Podem ser consultados somente no local: a) Obras de referência
(dicionários, enciclopédias, anuários, atlas, etc.); b) Periódicos (jornais, revistas,
etc.); c) Trabalhos acadêmicos; d) Obras colocadas em regime de reserva pelos
professores.
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Cabe ao bibliotecário, responsável pela seção de referência, controlar o
uso do acervo da biblioteca, sendo-lhe facultado colocar em regime de reserva ou
circulação especial as obras mais solicitadas.
A consulta ao acervo é livre aos usuários internos e externos, que podem
dirigir-se às estantes onde estão dispostas as obras, ou então, aos
microcomputadores disponíveis na biblioteca, que permitem a busca on-line por
autor, título, assunto e palavra-chave, utilizando os conectores lógicos.
A comutação bibliográfica é oferecida a usuários internos e externos. É
utilizado o Sistema de Comutação Bibliográfica do IBICT, o COMUT.
4.2.7.3. Pessoal Técnico-Administrativo
O corpo técnico-administrativo da Biblioteca é constituído de profissionais
qualificados e em número suficiente para atender às funcionalidades inerentes ao
Setor, sob a liderança de um graduado em Biblioteconomia.

4.3. Laboratórios didáticos
O curso de Biomedicina disporá de laboratórios abrigados em espaços
físicos dimensionados para atender adequadamente a todas as atividades
acadêmicas do curso. Os ambientes destinados aos docentes, discentes e
colaboradores serão amplos, seguros e ergonômicos. No que concerne ao
espaço físico, os requisitos de quantidade, dimensão, mobiliário, equipamentos,
iluminação, limpeza, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade
serão atendidos em vista dos fins a que se destinam.
O projeto arquitetônico assegurará a mobilidade dos portadores de
necessidades especiais a todos os ambientes da Instituição.
Para

a

segurança

dos

ambientes

internos

da

unidade,

serão

disponibilizados mapas de risco fixados em locais visíveis, além de extintores de
incêndio adequados ao tipo de material/equipamento instalados no local. Todos
os colaboradores serão capacitados para as funções que realizarem, trabalhando
uniformizados e utilizando equipamentos de proteção individuais (EPI) e coletivos
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(EPC). Os equipamentos de segurança estarão em locais de fácil acesso e serão
conhecidos por todos os usuários.
Os laboratórios disporão de equipe técnica especializada para a
conservação e manutenção de equipamentos.
O curso possuirá laboratórios de ensino devidamente equipados, que
atenderão plenamente a demanda quanto à realização de atividades práticas do
Curso de Biomedicina: Anatomia, Microscopia, Multidisciplinar e Análises Clínicas.
Os

laboratórios

possuirão

regulamentos

específicos,

normas

de

biossegurança e seguirão os Procedimentos Operacionais Padrão (POP), para
realização das atividades práticas.
4.3.1. Laboratórios didáticos de formação básica

- Laboratório de Informática:

Para o curso de Biomedicina, os alunos

utilizarão o laboratório de informática para aulas da disciplina de Bioestatística e
para a disciplinas relacionadas à escrita de Trabalho de Conclusão de Curso.
Além disso, o uso do laboratório pode envolver qualquer disciplina que realize
trabalhos acadêmicos e necessitem de espaço para tal.
No Laboratório de Informática os alunos devem seguir as normas e
procedimentos disciplinares da instituição, incluídas as orientações específicas da
disciplina quanto ao rigor científico dos experimentos.

- Laboratório de Anatomia:

no qual os alunos realizam a prática das

disciplinas Anatomia, Fisiologia e Fisiopatologias. Este laboratório serve para que
os alunos, em grupo, estudem e aprendam a fisiologia e fisiopatologias humanas
a partir do estudo da anatomia do corpo humano.

Estes laboratórios são compostos da seguinte infra-estrutura e recursos:
· Mesas metálicas especiais, com capacidade para 10 alunos cada uma.
· Mesas redondas e cadeiras para 5 alunos cada uma, em alguns campi.
· Bancos.
· Pias para higienização.
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·

Peças anatômicas em resina do corpo humano: coração, pulmões, rins,

estômago, fígado, pâncreas, intestinos, aparelho reprodutor feminino, aparelho
reprodutor masculino, encéfalo, cérebro, medula, vias aéreas superiores, vias
aéreas inferiores.
· Projetor de slides.
· Técnico especializado que cuida do funcionamento e da manutenção do
laboratório.

4.3.2. Laboratórios didáticos de formação específica

•

Laboratório

Multidisciplinar

–

com

área

total

de

aproximadamente 50 m², equipados com bancadas de granito, lavatório,
chuveiro de emergência e aparelhagem e material relacionados as
disciplinas de:
•

Biologia/Histologia/Embriologia;

•

Bromatologia;

•

Bioquímica;

•

Micro/Imuno e Parasito;

•

Microbiologia de alimentos;

•

Química

•

Laboratório de Microscopia – que conta com microscópios

ópticos utilizados para visualização de lâminas para as disciplinas de:
•

Citologia;

•

Histologia;

•

e relacionadas à área de análises clínicas.

O curso possuirá o laboratório de Análises Clínicas devidamente equipado,
que atenderá plenamente a demanda quanto à realização de atividades do Curso
de Biomedicina.
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Os

laboratórios

possuirão

regulamentos

específicos,

normas

de

biossegurança e seguirão os Procedimentos Operacionais Padrão (POP), para
realização das atividades práticas.
O laboratório de Análises Clínicas tem por finalidade possibilitar o
desenvolvimento dos programas práticos profissionalizantes do curso de
Biomedicina; promover a formação prático-reflexiva dos alunos; servir de campo
de aprendizagem e treinamento para os estudantes de Biomedicina.
As aulas práticas do curso de Biomedicina ocorrerão conforme previsão na
ementa em plano de ensino e carga horária das disciplinas, tendo por finalidade
fornecer aos discentes subsídios para vivenciar a prática profissional através da
aplicação de metodologias amplamente utilizadas na rotina Biomédica. As aulas
práticas permitirão aos (as) discentes, evidenciar a indissociabilidade entre teoria
e prática, bem como, desenvolver habilidades e competências essenciais para o
exercício profissional, desde o uso dos princípios das Boas Práticas Laboratoriais;
da seleção de amostras; da aplicação e execução criteriosa de testes
laboratoriais; da resolução de problemas a estes relacionados; do controle de
qualidade na etapa de análise; até a emissão de laudo.

4.3.3. Laboratórios de ensino para a área de saúde. Obrigatório preencher
para os cursos da área de saúde
O Curso de Biomedicina possuirá laboratórios especializados devidamente
equipados, que atenderão plenamente a demanda quanto à realização de
atividades práticas das disciplinas da matriz curricular: Análises Clínicas,
Anatomia, Microscopia, Multidisciplinar.
Os

laboratórios

possuirão

regulamentos

específicos,

normas

de

biossegurança e seguirão os Procedimentos Operacionais Padrão (POP), para
realização das atividades práticas.
Os laboratórios têm por finalidade possibilitar o desenvolvimento dos
programas práticos previstos nas disciplinas teórico-práticas do curso de
Biomedicina.
O corpo técnico estará capacitado para fazer cumprir os regulamentos da
Instituição, normas e rotinas laboratoriais, mantendo a ética nas atividades
realizadas.
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4.3.4. Laboratórios de habilidades.

O curso contará com o laboratório de Análises Clínicas devidamente
equipado, que atenderá plenamente a demanda quanto à realização de atividades
do Curso de Biomedicina.
O laboratório possuirá regulamento específico, normas de biossegurança e
seguirá os Procedimentos Operacionais Padrão (POP), para realização das
atividades práticas.
O laboratório de Análises Clínicas tem por finalidade possibilitar o
desenvolvimento dos programas práticos profissionalizantes do curso de
Biomedicina; promover a formação prático-reflexiva dos alunos; servir de campo
de aprendizagem e treinamento para os estudantes de Biomedicina.
As aulas práticas do curso de Biomedicina ocorrerão conforme previsão na
ementa em plano de ensino e carga horária das disciplinas, tendo por finalidade
fornecer aos discentes subsídios para vivenciar a prática profissional através da
aplicação de metodologias amplamente utilizadas na rotina Biomédica. As aulas
práticas permitirão aos (as) discentes, evidenciar a indissociabilidade entre teoria
e prática, bem como, desenvolver habilidades e competências essenciais para o
exercício profissional, desde o uso dos princípios das Boas Práticas Laboratoriais,
da seleção de amostras, da aplicação e execução criteriosa de testes
laboratoriais, da resolução de problemas a estes relacionados, do controle de
qualidade na etapa de análise, até a emissão de laudo.
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ANEXO 1: EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS DO CURSO DE BIOMEDICINA

PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 1º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Biofísica
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I - EMENTA
A disciplina apresenta os conceitos básicos de Biofísica, estuda energia das
radiações, dos fluidos, fenômenos elétricos em células e organismos, assim como
o emprego de técnicas e métodos físicos em sistemas biológicos.
II - OBJETIVOS GERAIS
Fornecer aos alunos fundamentos da biofísica e da aplicação dos conceitos
indispensáveis para o seu desenvolvimento no decorrer do curso e também no
exercício de sua profissão. Possibilitar ao aluno o conhecimento de teorias e
métodos da física para resolver questões relacionadas a Ciências Biomédicas.
III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aprender sobre a aplicação da biofísica e de conceitos indispensáveis para o seu
desenvolvimento didático como base educacional e de princípios que serão
indispensáveis para sua formação profissional. O aluno deverá conhecer como a
biofísica interfere em fenômenos biológicos como transporte de membranas,
transmissão sináptica, contração muscular, entre outros. Além disso, o aluno
deverá ser capaz de compreender os conceitos básicos da biofísica aplicada em
aparelhos de diagnóstico por imagem que utilizam radiações ionizantes e nãoionizantes e noções de radioproteção.
IV - CONTEÚDO PROGRÁMATICO
- Introdução à Biofísica.
- Grandezas fundamentais e derivadas.
- Unidades, prefixos utilizados no Sistema Internacional e conversão de unidades.
- Transporte entre membranas biológicas: difusão, osmose, transporte ativo.
- Movimentos e propriedades dos fluidos. Pressão hidrostática.
- Pressão sanguínea.
- Fenômenos elétricos nas células. Potencial de ação e de repouso na
transmissão sináptica e na contração muscular. Eletrocardiograma.
- Receptores Sensoriais.
- Noções de biofísica da visão e da audição.
- Noções de técnicas físicas aplicadas nos experimentos biológicos como:
espectroscopia; cromatografia e eletroforese.
- Métodos biofísicos de estudo: construção e interpretação de gráficos.
-Energia das Radiações: radioatividade natural e artificial; radiações ionizantes e
excitantes; radiobiologia; interação das emissões com a matéria; aplicações das
radiações em Medicina; efeitos das radiações em seres vivos; radioproteção.
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-Diagnóstico por imagem – física da formação da imagem - Raios X, Tomografia
Computadorizada, Cintilografia, Ultrassonografia, Ressonância Magnética.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas.
Trabalhos e seminários sobre temas específicos e atuais.
VI - AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
DURAN, J.E.R. Biofísica – Fundamentos e Aplicações. São Paulo: Prentice Hall
Brasil, 2010
HENEINE, I.F. Biofísica Básica. São Paulo: Atheneu, 2010.
OLIVEIRA, J.R.; WACHTER, P.H.; AZAMBUJA, A.A. Biofísica para Ciências
Biomédicas. EDIPUCRS - PUC RS, 2014.
Bibliografia Complementar:
MOURÄO JR C.A; ABARMOV D.A. Biofísica Essencial. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
GARCIA, E. A. C. Biofísica. Rio de Janeiro:Sarvier, 2008.
GUYTON, A. C.; HALL, J E. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2008.
OKUNO, E. et al. Física para Ciências Biológicas e Biomédicas. São Paulo:
Harper & Row do Brasil, 1986.
UCKO, D.A. Química para as Ciências da Saúde – Uma introdução à química
geral, orgânica e biológica. São Paulo: Manole, 2010.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
SÉRIE: 1º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Análise Físico Química Aplicada à Saúde
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
Estudo dos aspectos físico-químicos de soluções, coloides e suspensões. Estudo
da aplicação de métodos de análises físico-química em diferentes áreas da
Biomedicina.
II - OBJETIVOS GERAIS
Fornecer relações entre as propriedades da matéria e os fenômenos físicoquímicos que ocorrem nos meios biológicos e não biológicos.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Auxiliar na compreensão de fenômenos biológicos ligados à física e à química.
Desenvolver a capacidade de interpretação dos resultados obtidos nas análises
laboratoriais, tanto no âmbito da pesquisa quanto do diagnóstico.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. SUBSTÂNCIAS PURAS E MISTURAS.
1.1. Conceitos de elemento químico, substância, átomo, molécula, composto,
substância pura, mistura, solução e dispersão.
1.2. Propriedades gerais e específicas da matéria.
1.3. Misturas homogêneas e heterogêneas.
1.2. Processos de separação de misturas: catação, filtração, tamisação,
ventilação, filtração, decantação, destilação, cristalização, sublimação e
destilação fracionada.
2. ESTADOS DE AGREGAÇÃO DA MATÉRIA:
2.1. Estados sólido, líquido e gasoso.
2.2. Relação entre o estado de agregação da matéria e o estabelecimento de
forças interpartículas: pontes de hidrogênio, interações de van der Waals.
2.3. Mudanças de estado e diagramas de fases.
3. DISPERSÕES E SOLUÇÕES:
3.1. Conceito de solução e de dispersão.
3.2. Características físico-químicas das soluções.
3.3. Curva de solubilidade.
3.4. Saturação: soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas.
4. CONCENTRAÇÃO DE SOLUÇÕES:
4.1. Cálculos de concentrações: concentração simples, molaridade, normalidade,
molalidade, ppm.
4.2. Diluição de soluções.
4.3. Mistura de soluções.
5. PROPRIEDADES COLIGATIVAS DAS SOLUÇÕES:
5.1. Conceito de pressão de vapor e pressão osmótica.
5.2. Tonometria, ebuliometria, criometria, osmometria.
5.3. Propriedades coligativas das soluções iônicas e não iônicas.
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6. COLÓIDES E SUSPENSÕES:
6.1. Classificação, propriedades e estabilidade.
6.2. Métodos de preparo de dispersões coloidais
6.3. Métodos de purificação de dispersões coloidais
6.4. Suspensões: estabilidade, definição e considerações clínicas.
7. TÓPICOS DE FÍSICO-QUÍMICA APLICADOS À BIOMEDICINA:
7.1. Análises clínicas: parâmetros físico-químicos no exame de urina:
propriedades organolépticas (cor, odor), turbidez, densidade, pH, velocidade de
sedimentação, solubilidade, saturação, cristalização, concentração.
7.2. Análises ambientais: análise físico-química da água: determinação de sais
minerais em solução, dureza da água, solubilidade, análise de pureza, filtração,
flotação.
7.3. Pesquisa científica: isolamento de princípios ativos de produtos naturais:
fases aquosa e oleosa de uma dispersão, conceitos de solvente e soluto,
lipossolubilidade e hidrossolubilidade, polaridade, concentração.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas.
Trabalhos e seminários sobre temas específicos e atuais.
VI– AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos será feita através de provas bimestrais, bem como pelas
demais atividades realizadas pelos alunos, de acordo com os Critérios de
Avaliação da Instituição.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
ATKINS, P.; PAULA, J. Físico-Química Biológica. Rio de Janeiro: LTC - Livros
Técnicos e Científicos, 2008.
JESPERSEN, N D ; HYSLOP, A. Química: a natureza molecular da matéria. Rio
de Janeiro: LTC, 2017.
SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. Fundamentos de
Química Analítica. São Paulo: Cencage-Learning, 2008.
Bibliografia Complementar:
CANTO, E. L.; PERUZZO, T. M. Química na Abordagem do Cotidiano. São
Paulo: Moderna, 2006.
CASTELLAN, G. W. Fundamentos de Físico-Química. Rio de Janeiro: LTC Livros Técnicos e Científicos, 1995.
LENZI, E.; FAVERO, L. A. B.; LUCHESE, E. B. Introdução à Química da Água.
Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2010.
MORTIMER, E.; MACHADO, A. Química – Volume Único. 1ª ed. São Paulo:
Scipione, 2011.
USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química – Volume Único. 9ª edição. São Paulo:
Saraiva, 2013.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
SÉRIE: 1º semestre
DISCIPLINA: Interpretação e Produção de Textos
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Leitura, interpretação e conhecimento. Temas da atualidade. Diferentes
linguagens. Estilos e gêneros discursivos. Qualidade do texto. Produção de texto.
II – OBJETIVOS GERAIS
• ampliar o universo cultural e expressivo do aluno;
• trabalhar e analisar textos orais e escritos sobre assuntos da atualidade;
• produzir na linguagem oral e escrita textos diversos.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao término do curso, o aluno deverá:
• valorizar a leitura como fonte de conhecimento e prazer;
• aprimorar as habilidades de percepção das linguagens envolvidas na
leitura;
• ler e analisar diversos estilos e gêneros discursivos com senso crítico;
• identificar as idéias centrais do texto;
• ampliar seu vocabulário ativo;
• expressar-se com coerência, concisão e clareza, visando à eficácia da
comunicação.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1) conscientização da importância da leitura como fonte de conhecimento e
participação na sociedade;
2) as diferentes linguagens: verbal, não verbal; formal e informal;
3) noções de texto: unidade de sentido;
4) textos orais e escritos;
5) estilos e gêneros discursivos: jornalístico, científico, técnico, literário,
publicitário entre outros;
6) interpretação de textos diversos e de assuntos da atualidade;
7) Qualidades do texto: coerência, coesão, clareza, concisão e correção
gramatical;
8) complemento gramatical;
9) produção de textos diversos.
V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
• O curso será desenvolvido por meio de:
• Aulas interativas via internet (SEI – Sistema de Ensino Interativo ou pelo
SEPI – Sistema de Ensino Presencial Interativo).
• Leitura dos conteúdos apresentados na disciplina on-line. VI –
AVALIAÇÃO
• No tocante à avaliação, serão respeitados os critérios definidos pela
Instituição.
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• O aluno deverá estar presente nos locais de realização da prova com, pelo
menos, meia hora de antecedência, munido da carteira de identidade.
• A média final de cada semestre será o resultado de soma e divisão com os
respectivos pesos das avaliações parciais, seguindo regimento institucional
de aprovação.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
FIORIN, José Luiz e PLATÃO, Francisco. Lições de texto: leitura e redação. 5
ed. São Paulo: Ática. 2006.
FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. 18
ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
KOCH, I. V. & ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3 ed. São
Paulo: Contexto, 2013.
Bibliografia Complementar:
ANDRADE, M. M. de; HENRIQUES, A. Língua Portuguesa: noções básicas para
cursos superiores. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
BLIKSTEIN, I. Técnicas de comunicação escrita. 22 ed. São Paulo: Ática, 2009.
EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. São Paulo:
Geração Editorial, 2005.
FÁVERO, L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 2009.
FIORIN, J. L.; PLATÂO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São
Paulo: Ática, 2009.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 1º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Epidemiologia e Saúde Pública
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
A disciplina abordará o conhecimento sobre epidemiologia associando-o às
políticas de saúde pública existentes, bem como ao Sistema único de Saúde.
A disciplina estuda as Políticas Públicas de Saúde, Sistema Único de Saúde
(SUS) e Principais Programas de Saúde, associada ao estudo da epidemiologia
mostrando sua importância no desenvolvimento das atividades do profissional de
saúde.
II – OBJETIVOS GERAIS
• Compreender os principais determinantes do processo saúde/doença da
coletividade.
• Apresentar o raciocínio epidemiológico, seus fundamentos e métodos, e
suas aplicações no âmbito individual e coletivo da saúde.
• Estudar os principais conceitos necessários para elaboração e/ou
compreensão do diagnóstico de saúde populacional.
• Apresentar as principais conferências internacionais e nacionais de saúde,
como embasamento das políticas de saúde, e de diferentes sistemas de
saúde no mundo.
• Propiciar conhecimentos sobre Políticas Públicas de Saúde e a construção
do SUS.
• Apresentar os principais programas de saúde brasileiros, aproximando o
aluno da comunidade.
• Conhecer como se estrutura o sistema complementar/suplementar de
saúde no Brasil.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Apresentar a história da epidemiologia, desenvolvendo seus princípios
básicos. Discorrer sobre os conceitos básicos da epidemiologia geral e sua
utilização no campo da saúde.
• Conhecer o perfil e as principais tendências de adoecimento e morte no
Brasil. Compreender a diferença entre pandemias, endemias e epidemias,
com ênfase na análise e controle das doenças transmissíveis, surtos e
epidemias.
• Identificar e saber utilizar as principais fontes de informações de saúde
disponíveis. Discorrer sobre aplicabilidade do conhecimento epidemiológico
na avaliação e gestão de serviços de saúde.
• Apropriar-se das discussões desenvolvidas nas conferências internacionais
e nacionais de saúde.
• Distinguir as semelhanças e diferenças existentes nos diversos sistemas
de saúde no mundo.
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• Propiciar conhecimentos sobre o desenvolvimento das Políticas Públicas
de Saúde, sobre a construção do SUS seus princípios e leis. Apresentar os
principais programas de saúde brasileiros com ênfase no Programa de
Agente Comunitário de Saúde (PACS) e Saúde da Família (PSF), bem
como a política de atenção básica à saúde- ABS.
• Conhecer o sistema complementar/suplementar de saúde no Brasil
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Conceito de epidemiologia e bases históricas. História; Personalidades:
Hipócrates, John Graunt, Louis Villermé, Pierre Louis, Willian Farr, John Snow,
Louis Pasteur; Revolução industrial, Teoria Miasmática; Unicausalidade e
multicausalidade.
2. Conceito de Saúde, história natural da doença e níveis de prevenção.
Conceitos de Saúde e de Doença segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS) e Ministério da Saúde (MS), conceito da História Natural da Doença;
Modelo de Leavell e Clark; Período pré-patogênico e patogênico; Níveis de
prevenção primário, secundário e terciário. Variáveis de tempo, espaço e pessoa.
3. Processo epidêmico: endemia, epidemia, surto epidêmico e pandemia.
Conceito de: endemia, epidemia, surto epidêmico e pandemia. Conceito de
frequência absoluta e frequência relativa; incidência e prevalência.Diagnóstico de
saúde: principais indicadores de morbidade e principais indicadores de
mortalidade.
4. Doenças transmissíveis: classificação e conceitos. Epidemiologia e prevenção
das doenças transmissíveis. Sistema de Vigilância Epidemiológica: Conceito de
Sistema de Vigilância Epidemiológica; Doenças de notificação compulsória;
Notificação e controle de doenças. Epidemiologia Hospitalar.
5. Conceitos Básicos utilizados em Estudos Epidemiológicos. Estudos
observacionais. Estudos transversais (causa e efeito). Estudos ecológicos
(p/agregados). Estudos observacionais. Estudos de coorte (causa p/efeito).
Estudos caso-controle (efeito p/causa). Estudos de intervenção. Ensaio clínico
6. Introdução a Saúde Pública. Conceitos de: saúde-doença; de saúde pública; e
de saúde coletiva. Bases históricas da saúde no mundo e no Brasil. Conferências
Internacionais de Saúde. Rede de Mega Países. Conferências Nacionais de
Saúde
6. Atenção primária à saúde: conceitos e princípios definidores. Sistemas de
Saúde: conceitos de sistemas e de sistemas de saúde. Sistemas de Saúde no
Mundo I: Sistemas de saúde e sistemas de serviços: semelhanças e diferenças:
EUA, Canadá, Reino Unido, França. Sistemas de Saúde no Mundo II: Cuba,
México, Japão e Brasil.
7. A Construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Reforma Sanitária; Princípios
doutrinários e organizacionais do SUS. História, princípios e legislação.
8. Sistema Único de Saúde, leis. Conhecimento sobre as bases científicas e
legais embasadas na constituição federal de 1988. Conhecimento da lei orgânica
da saúde 8.080/90 e 8.142/90, portarias e normas de saúde.
9. Política Nacional de Atenção Básica à Saúde. Conceitos e legislação.
Responsabilidades das esferas gestoras.
10. Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários. Estratégias do
Programa de Agentes Comunitários- PAC e da Estratégia da Saúde da Família. O
processo de trabalho e atribuições de cada profissional.
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11. Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF. Tipos de NASF. Apoio Matricial.
Clínica Ampliada. Projeto Terapêutico Singular. Ações e programas de saúde, no
Brasil. Implantação e credenciamento das equipes de atenção básica.
12. O SUS e as Redes de Atenção a Saúde- RAS. O SUS e o Pacto Pela Saúde.
13. O Decreto 7.508, de 28/11/2011 e a regulamentação da Lei 8.080/90.
14. Programas de Saúde no Brasil. Política Nacional de Humanização:
HUMANIZA-SUS..
15. O Sistema de Saúde Complementar/Suplementar no Brasil. Cobertura privada
suplementar, caracterização do sistema de saúde suplementar brasileiro. Planos
e Seguros Privados de Saúde.
V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
Desenvolvimento dos temas por meio de aulas expositivas teóricas, trabalhos em
grupo e/ou individual e/ou atividades junto à comunidade.
VI – AVALIAÇÃO
Prova dissertativa e teste, apresentação de trabalhos e/ou avaliação das
atividades junto à comunidade.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
FIGUEIREDO, N M A de. Ensinando a cuidar em saúde pública. São Paulo:
Yendis, 2012.
CAMPOS, GASTÃO W.S; MINAYO, MARIA CECÍLIA DE S.; AKERMAN, MARCO;
DRUMOND JÚNIOR, M.; CARVALHO, YARA M. DE (Organizadores). Tratado de
Saúde Coletiva. 2.ª ed. – São Paulo: Hucitec, 2012.
ROUQUAYROL, M.Z.; GURGEL, M. Epidemiologia e Saúde. 7ª Edição. São
Paulo. MedBook, 2012.
Bibliografia Complementar
ANDRADE, S.M. DE SOARES, D.A.; CORDONI JUNIOR, L. Bases da saúde
coletiva. Curitiba: UEL, 2001.
KATZ, D.L. Revisão em Epidemiologia, Bioestatística e medicina Preventiva.
Revinter: Rio de Janeiro, 2001.
MEDRONHO, R.A.; CARVALHO, D.M.; BLOCK, K.V.; LUIZ, R.R.; WERNECK,
G.L. Epidemiologia. São Paulo:Editora Atheneu, 2009.
OLIVEIRA, DJALMA DE PINHO REBOUÇAS DE. Sistemas, organização &
métodos: uma abordagem gerencial. São Paulo: Atlas, 1997.
PEREIRA, M. G., Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogam, 1997.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 1º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Biossegurança
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
A disciplina fornecerá o conceito, importância, as normas e medidas de
biossegurança aplicadas pelos profissionais de saúde.
II - OBJETIVOS GERAIS
Desenvolver o interesse pela aplicação das normas e procedimentos em
biossegurança, nas atividades acadêmicas desenvolvidas e na profissão do
biomédico.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar os alunos para a utilização de técnicas de segurança no ambiente de
atuação do biomédico.
Fornecer aos alunos os conhecimentos e a importância da utilização de EPI e
EPC de forma correta e adequada para o ambiente profissional.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• Apresentação da disciplina, do plano de ensino, dos critérios de avaliação e
bibliografia indicada.
• Importância, Conceitos Básicos e Terminologia aplicados a biossegurança.
• Níveis de Biossegurança
• Simbologia em Biossegurança: definição e aplicações. Descrição das
responsabilidades e conscientização sobre práticas de biossegurança.
• Definição de riscos físicos, químicos, biológicos e radioativos. Uso de EPI e
EPC
• Legislação Brasileira de Biossegurança e biossegurança em novas
tecnologias: DNA recombinante.
• Qualidade em biossegurança, validação de equipamentos de
biossegurança
• Boas Práticas de Laboratório (BPL) e Procedimento Operacional Padrão
(POPs)
• Segurança com radioisótopos: o que são radioisótopos, radioisótopos mais
utilizados. Efeitos biológicos das radiações ionizantes: características
gerais, manipulação e eliminação de rejeitos.
• Bioterismo: necessidades básicas de um biotério (instalações,
equipamentos e postura do pessoal que trabalha em biotério). Manipulação
de animais.
• Levantamento de riscos no ambiente de trabalho: levantamento qualitativo
e quantitativo: concentração dos agentes químicos e físicos. Mapa de risco
• Risco Ocupacional (introdução, transmissão aérea, acidentes com
materiais perfuro-cortantes), recipientes para descarte de material não
contaminado, contaminado e esterilização de materiais
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• Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.
Armazenamento de substâncias de risco biológico ou químico
• Esterilização e desinfecção
• Procedimentos gerais de descontaminação
• Descontaminação de áreas após derramamento de material biológico ou
cultura de microrganismos
• Descontaminação de pequenas áreas
• Capelas de exaustão e Câmaras de fluxo laminar;
• Conceitos e aplicações
• Controle ambiental;
• Tipos de lixo e manejo.
• Rotulagem de Resíduos de laboratório
• Principais resíduos químicos em laboratório e manipulação
• Recolhimento e desativação de resíduos do laboratório
• Armazenamento, transporte e procedimentos em caso de acidentes com
produtos químicos.
• Incêndio e combate ao fogo
• Definições de: fogo, combustível (classificação em A, B, C, D e Especiais),
comburente Calor (fontes de calor, point-fire, meios de transmissão)
• Conceito de periculosidade
• Medidas de prevenção e combate a acidentes em geral e incêndios
• Biossegurança em laboratórios de análises clínicas, toxicológicas e de
pesquisa.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas com recursos áudio visuais sobre os temas abordados e
estudos dirigidos para a fixação do conteúdo.
VI - AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
MASTROENI, M F. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de
saúde. São Paulo: Atheneu, 2005.
HINRICHSEN, S.L. Biossegurança e Controle de Infecções. Editora Guanabara
Koogan 2012.
HIRATA MH ; MANCINI FILHO J. Manual de biossegurança. Editora Manole,
2012.
Bibliografia Complementar
BINSFELD, P C. Biossegurança em biotecnologia. São Paulo: Interciencia,
2004.
BRASIL. Lei de biossegurança: lei nº 11.105, de 24 de marco de 2005. São
Paulo: Edipro, 19--.
CARVALHO, P R de . Boas práticas químicas em biossegurança. Interciencia,
2013.
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MAJEROWICZ, J. Biossegurança em Biotérios. Editora Interciência. 2008.
SILVA, J V da ; BARBOSA, S R M ; DUARTE, S R M P. Biossegurança no
contexto da saúde. São Paulo: Iatria, 2015.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
SÉRIE: 1º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Bioética em Saúde
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Conceitos de ética e bioética. Elementos do processo ético proporcionando um
espaço de discussão para aproximar, criticamente, o graduando das situações
ético-legais vivenciadas na prática e aprofundar temas de bioética relacionados
ao exercício profissional.
II - OBJETIVOS GERAIS
Análise de conceitos de ética e bioética, apontando para perspectiva da atuação
profissional frente às mudanças proporcionadas pelos avanços científicos
relacionadas a questões fundamentais da vida humana.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:
• Caracterizar a diferença entre Ética, Moral e o Direito;
• Refletir sobre conflitos e dilemas morais envolvidos na área da saúde;
• Conhecer a história e os impactos éticos, sociais, políticos e legais das
biotecnologias;
• Justificar a necessidade da bioética e do biodireito;
• Conhecer os fundamentos, princípios e modelos explicativos da bioética;
• Refletir sobre conflitos e dilemas morais envolvidos na área da saúde e sobre os
limites da bioética;
• Compreender as influências das novas biotecnologias na área médica;
• Inteirar-se das novas políticas de biossegurança adotadas no País;
• Interpretar estudos de caso para orientar tomadas de decisão.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Conceitos e fundamentos em Ética e Bioética
Reflexões filosóficas sobre a experimentação com seres humanos e animais.
Definição de moral, ética e bioética
Princípios da bioética
Direitos humanos ou ética das relações
Declaração universal dos direitos do homem
Abusos cometidos e consequentes reações da sociedade a esses abusos, na
forma das normatizações que os sucederam
Legislação atual brasileira e internacional
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Diretrizes e normas para pesquisa em seres humanos
Utilização de dados obtidos de pacientes e/ou de bases de dados
Interpretação e aplicação da legislação e do código de ética da Biomedicina
Reflexão sobre questões sociais, políticas e de saúde da população
Projeto Genoma Humano, projeto Manhattan e projeto Apollo
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V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas.
Trabalhos e seminários sobre temas específicos e atuais.
VI - AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
ENGELHARDT JUNIOR, H T. Fundamentos da bioética. São Paulo: Loyola,
2004.
PESSINI, L ; BARCHIFONTAINE, C DE P DE. Problemas atuais de bioética.
São Paulo: Loyola, 2005.
VIEIRA, T. R. Bioética nas profissões. Editora Vozes, 2005.
Bibliografia Complementar:
BARBOSA, S. Bioética no Estado brasileiro: situação atual e perspectivas
futuras. Editora UnB, 2010.
BARCHIFONTAINE, C de P. Bioética: alguns desafios. São Paulo: Loyola, 2001.
FONTINELE JUNIOR, K. Pesquisa em saúde: ética, bioética e legislação. São
Paulo: AB, 2008.
MOSER, Antonio. Biotecnologia e Bioética: para onde vamos? Petrópolis, RJ:
Vozes, 2004. 451 p.
REGO, S., PALÁCIOS, M., SIQUEIRA-BATISTA, R. Bioética para profissionais
da saúde. Editora FIOCRUZ, 2009.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Biomedicina
SÉRIE: : 1º Semestre
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas
I – EMENTA
Complemento de conteúdos para aprofundamento de conhecimentos na formação
do biomédico por meio de exercícios em sala de aula.
II – OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos
explorados na sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente de
trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora da
sala de aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos Exercícios Disciplinares (ED) corresponde ao conteúdo da
disciplina de Biofísica.
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos, na ferramenta online, exercícios referentes
ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V- AVALIAÇÃO
Mínimo de 70% acertos dos exercícios convalidados pelo professor.
VI – BIBLIOGRAFIA
A bibliografia indicada para a realização dos Estudos Disciplinares corresponde à
bibliografia do Plano de Ensino da disciplina do semestre.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 1º Semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 80 horas
I - EMENTA
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em
formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do Projeto
Multidisciplinar do curso.
II - OBJETIVOS GERAIS
As Atividades Práticas Supervisionadas visam:
- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula;
- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações, elaboração
de relatórios e trabalhos;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências e
conhecimento entre os professores e estudantes.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:
- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento
intelectual integrado;
- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do
conhecimento;
- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo das APS corresponde ao Projeto Multidisciplinar específico de cada
curso, planejado para ser desenvolvido no 1º semestre na forma de casos clínicos
pertinentes a área de conhecimento biomédico.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se o seu
desenvolvimento, conforme previsto no Manual de APS do aluno. As APS
correspondentes ao Projeto Multidisciplinar serão orientadas por um professor
designado pelo coordenador do curso. Os estudantes deverão elaborar trabalhos
no semestre contemplando temas da disciplina em vigência. O trabalho será em
grupo de até 10 alunos. Os estudantes do grupo deverão ir à biblioteca,
pesquisar, discutir com os professores das disciplinas envolvidas e detalhar os
assuntos propostos nos casos clínicos. O controle acadêmico das APS será feito
via sistema online, no final do semestre, cada estudante deverá anexar no
sistema o seu trabalho.
VI- AVALIAÇÃO
O representante de sala deverá entregar ao docente ou coordenador de curso
uma cópia gravada em CD-ROM ou em pen drive com todos os trabalhos da
turma. O lançamento da avaliação será online, obedecendo aos critérios de notas
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inferiores a 7,0 (sete) serão computadas pelo sistema como “reprovação”, já as
notas iguais ou superiores a 7,0 serão computadas como “aprovação” para os
estudantes.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
As obras referenciadas no semestre correspondente.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
As obras referenciadas no semestre correspondente.
PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 2º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Comunicação e Expressão
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Texto e contexto; sistemas de conhecimento e processamento textual;
intertextualidade; as informações implícitas; alteração do sentido das palavras;
sofisticação do processo da argumentação: o artigo de opinião e a resenha, bem
como os tipos de argumentos.
II – OBJETIVOS GERAIS
a) ampliar os conhecimentos e vivências de comunicação e de novas leituras do
mundo, por meio da relação texto/contexto;
b) propiciar a compreensão e valorização das linguagens utilizadas nas
sociedades atuais e de seu papel na produção de conhecimento;
c) vivenciar processos específicos da linguagem e produção textual: ouvir e falar;
ler e escrever – como veículos de integração social;
d) desenvolver recursos para utilizar a língua, por meio de textos orais e escritos,
não apenas como veículo de comunicação, mas como ação e interação social.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao término do curso, o aluno deverá ter desenvolvido:
a) seu universo linguístico, incorporando recursos de comunicação oral e escrita;
b) a capacidade de leitura e redação, a partir da análise e criação de textos;
c) o pensamento analítico e crítico, estabelecendo associações e correlações de
conhecimentos e experiências;
d) seus recursos pessoais para identificação, criação, seleção e organização de
ideias na expressão oral e escrita;
e) a atitude de respeito ao desafio que constitui a interpretação e construção de
um texto;
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1) Texto e contexto: conhecimento linguístico, conhecimento enciclopédico ou
conhecimento de mundo, conhecimento interacional;
2) Texto e contexto, contextualização na escrita;
3) Intertextualidade;
4) As informações implícitas (pressuposto e subentendido);
102

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA

5) As condições de produção do texto: sujeito (autor/leitor), o contexto
(imediato/histórico) e o sentido (interação/interpretação);
6) Alteração no sentido das palavras: a metáfora e a metonímia;
7) Os procedimentos argumentativos em um texto
8) O artigo de opinião e o texto crítico (resenha), enquanto gêneros discursivos.
V– ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
O curso será desenvolvido por meio de:
Leitura de textos;
Oficina de leitura e produção de textos;
Aulas expositivas e interativas;
Seminários;
Trabalhos dirigidos
VI – AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada de forma permanente, por meio de trabalhos,
seminários, provas e participação em aula, conforme regimento.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São
Paulo: Ática, 2009.
FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Lições de texto: leitura e redação. 5 ed. São Paulo:
Ática. 2006.
KOCH, I. V. & ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3 ed. São
Paulo: Contexto, 2013.
Bibliografia Complementar
ANDRADE, M. M. de; HENRIQUES, A. Língua Portuguesa: noções básicas para
cursos superiores. 8ed. São Paulo: Atlas, 2008.
FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. 18
ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2 ed.
São Paulo: Contexto, 2014.
MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua Portuguesa: atividades de leitura e produção
de textos. 3 ed. São Paulo: Saraiva. 2009.
TRAVAGLIA, L.; KOCH, I. A coerência textual. 12 ed. São Paulo: Contexto.
2001.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 2º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Fisiologia Geral
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I - EMENTA
Fisiologia dos sistemas cardiovascular, sanguíneo, respiratório, digestório, renal e
urinário, abordando aspectos celulares, moleculares e sistêmicos das funções
destes sistemas, bem como sua regulação e seu papel na homeostasia.
Conceitos fundamentais sobre atividades orgânicas, funções, meio externo e
interno, homeostasia, sistema de regulação e integração. Definição e campo da
fisiologia. Relações com outras ciências.
II - OBJETIVOS GERAIS
* Conhecer o funcionamento dos sistemas.
* Discutir as implicações do conhecimento no exercício cotidiano do profissional
da saúde.
* Avaliar os mecanismos básicos envolvidos com a manutenção da homeostase.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
* Dominar os processos de controle das funções do organismo humano.
* Conhecer a correlação entre os sistemas para manutenção da homeostase.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Sistema Cardiovascular
Ciclo cardíaco.
Grande e pequena circulação e suas respectivas concentrações de
oxihemoglobina e carboxihemoglobina.
Trocas gasosas (alveolar e celular).
Sístole e diástole (atrial e ventricular).
Endocárdio, miocárdio, epicárdio e pericárdio.
Bulhas cardíacas.
Débito cardíaco.
Condução elétrica cardíaca: nodo sino-atrial, nodo átrio-ventricular, feixe de His,
fibras de Purkinje.
Significado de um traçado de eletrocardiograma: onda P, complexo QRS, onda T.
Propriedades
cardíacas:
cronotropismo
(automatismo),
dromotropismo
(condutibilidade), batmotropismo (excitabilidade), inotropismo (contratilidade) e
lusitropismo (distensibilidade).
Sistema Sanguíneo
Funções gerais do sangue.
Componentes do sangue: porção líquida e sólida.
Glóbulos vermelhos: destaque para eritropoiese, hemoglobinas e importância do
ferro.
Glóbulos brancos: destaque para as funções de cada tipo. Fagocitose.
Plaquetas: coagulação - via intrínseca, extrínseca e via comum.
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Plasma: composição.
Grupos sanguíneos ABO.
Sistema Respiratório
Vias aéreas superiores e inferiores.
Trocas gasosas: respiração externa (alveolar) e interna (celular).
Fisiologia dos músculos inspiratórios e expiratórios.
Acidose e alcalose respiratória e metabólica.
Volumes pulmonares: volume corrente, espaço morto anatômico, volume de
reserva inspiratória, volume de reserva expiratória, volume residual, capacidades
pulmonares.
NP1
Regulação da respiração:
- área de periodicidade bulbar
- pneumotáxica
- apnêustica
Sistema Digestório
Digestão mecânica (mastigação e peristaltismo).
Digestão química com destaque para carboidratos, proteínas e gorduras.
Absorção de nutrientes – microvilos.
Insulina e Glucagon
Sistema porta-hepático.
Fisiologia da defecação
Sistema Renal e Urinário
Constituição de um néfron: glomérulo, túbulo contornado proximal, alça de Henle,
túbulo contornado distal.
Sistema renina - angiotensina.
Fisiologia: filtração glomerular, reabsorção tubular renal, excreção tubular renal.
Trajeto dos produtos de depuração desde glomérulo até a uretra..
Fisiologia da diurese.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VI - AVALIAÇÃO
Provas, Exercícios; Seminários.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BERNE, RM, LEVY, MN. Fisiologia. 6o edição Rio de Janeiro: Editora Elsevier,
2009.
CONTANZO, L. Fisiologia. 5 ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
GUYTON, AC. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro: Elsevier Editora,
2005.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AIRES, M. M. Fisiologia. São Paulo: Guanabra-Koogan, 2002.
GANNONG, W. F. Fisiologia Médica. São Paulo: Mc Graw Hill, 2005.
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GUYTON, AC, HALL, JE. Fundamentos de Fisiologia. Rio de Janeiro: Editora
Elsevier, 2012.
GUYTON, AC, HALL, JE. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1988. SILVERTHORN, D U ; JOHNSON, B R ; OBER, W C. Fisiologia
humana : uma abordagem integrada. Porto Alegre: Artmed, 2011.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 2º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Química Geral
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
Estudo dos conceitos básicos da Química Geral, que servirão de subsídios para o
entendimento e melhor aproveitamento de outras disciplinas das áreas biológicas
e de saúde.
II - OBJETIVOS GERAIS
• Desenvolver no aluno o rigor e a precisão no uso da linguagem empregada na
Química, respeitando as regras, convenções e notações.
• Despertar no aluno o raciocínio químico para que ele possa relacionar os
conhecimentos adquiridos em sua área de atuação profissional.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao término do curso, o aluno deverá ser capaz de:
• Utilizar a tabela periódica
• Identificar as ligações químicas que ocorrem entre os átomos e moléculas
• Correlacionar as ligações químicas com as propriedades das substâncias
• Representar fórmulas químicas
• Identificar os tipos de substâncias inorgânicas, suas propriedades e reações
• Compreender os conceitos de mol, massa atômica, massa molecular.
• Compreender as principais características e montar estruturas orgânicas.
• Identificar os grupos funcionais presentes em moléculas orgânicas
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Átomo, íon e elemento químico: Definição de átomo, partículas subatômicas e
modelo atômico atual. Definição de íon: cátions e ânions e sua relação com o
número de elétrons recebidos ou cedidos pelo elemento químico. Elemento
Químico (número atômico e número de massa).
Distribuição Eletrônica e Valência: Definição de nível energético, subníveis
energéticos (s, p, d,f) e de orbitais eletrônicos. Distribuição eletrônica segundo o
Diagrama de Linus Pauling e determinação do nível de valência e elétrons de
valência de um elemento.
Estrutura da Tabela Periódica: visão geral da Tabela Periódica, famílias e
períodos. Classificação dos elementos químicos: Elementos Representativos, de
Transição, de Transição Interna; Metais, ametais e Semi-metais. Propriedades
periódicas dos elementos: Raio atômico, Afinidade eletrônica, Eletronegatividade,
Reatividade Química e Eletropositividade.
Manipulação de vidrarias e equipamentos laboratoriais: Apresentação das Regras
de Segurança em Laboratório Químico e Boas Práticas na Manipulação de
Reagentes Químicos. Apresentação das Principais Vidrarias de Uso Laboratorial.
Uso correto de pipetas, buretas e vidrarias comuns de laboratório.
Ligações Químicas e Formação das Substâncias Químicas: Estrutura de Lewis e
Regra do Octeto. Tipos de ligações químicas: metálica, iônica, covalente e
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covalente coordenado. Definição de substância química e sua classificação
(simples e composta). Diferença entre molécula e composto iônico. Definição de
mol e massa molecular de substâncias químicas.
Geometria e Polaridade em Moléculas: Geometria Molecular: linear, angular,
trigonal planar, trigonal piramidal e tetraédrica. Eletronegatividade e Polaridade
das Ligações Covalentes. Polaridade e Apolaridade em Moléculas.
Forças de Interação e Solubilidade em Moléculas / Extração de Substâncias:
Forças de interação em moléculas (Ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e força
de van der Waals). Conceito de Solubilidade e Regra de Semelhança. Extração
de substâncias.
Ácidos: definição, classificação (hidrácido e oxiácido); ionização de ácidos em
água; nomenclatura; Grau de ionização; força iônica dos ácidos e sua relação
com pH; ácidos polipróticos.
Bases: definição, dissociação de bases, nomenclatura das bases, força iônica das
bases e sua relação com pH. Conceito de Reação Química e Equação Química.
Reação de Neutralização. Formas de identificação de pH de uma solução.
Diferenciação de ácidos e bases. pHmetro.
Sais: definição; classificação dos sais; nomenclatura; sais hidratados e anidros.
Óxidos: definição, classificação (óxido metálico e não-metálico), nomenclatura,
peróxidos e superóxidos.
NOX e Reações de Oxirredução: Cálculo de NOX. Reação de Oxirredução:
conceito, definição de oxidação e redução, definição de agente oxidante e agente
redutor. Classificação das reações químicas (neutralização, oxirredução,
precipitação, etc).
Características dos Compostos Orgânicos: Características do átomo de carbono.
Classificação do carbono em uma cadeia (primário, secundário, terciário e
quaternário). Classificação da Cadeia Carbônica: Cadeia Aberta (Acíclica) e
Fechada (Cíclica), normal e ramificada, saturada e insaturada, homogênea e
heterogênea e composto aromático. Principais grupos funcionais em compostos
orgânicos (hidrocarboneto, álcool, éter, éster, amina, amida, haleto, cetona,
aldeído e ácido carboxílico).
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas e práticas com recursos áudio visuais sobre os temas
abordados e estudos dirigidos para a fixação do conteúdo.
VI– AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e
o meio ambiente. 5ª. ed. Porto Alegre: Editora Bookman, 2011.
KOTZ, J.C.; WEAVER, G.; TREICHEL, P. M. Química e Reações Químicas. 6ª
ed. v.1 e v.2. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
LEE, J.D. Química Inorgânica não tão concisa. São Paulo: Editora Edgard
Blucher, 2000.
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Bibliografia Complementar
ATKINS, P.W.; SHRIVER, D. F. Química Inorgânica. 4ª. Ed. Porto Alegre:
Editora Bookman, 2008.
BARBOSA, L.C.A. Introdução a Química Orgânica. São Paulo: Editora
Longman, 2004.
BETTELHEIM, F. A.; CAMPBELL, M. K.; FARRELL, S. O.; H. BROWN, W.
Introdução à química geral, orgânica e bioquímica. São Paulo: Cengage
Learning, 2012.
PERUZZO, F M ; CANTO, E L do. Química na abordagem do cotidiano:
química geral e inorgânica. São Paulo: Moderna, 2006.
RUSSELL, J.B. Química Geral. 2ª ed. v.1 e v.2. São Paulo: Makron Books, 1994.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 2º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Anatomia Humana
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I- EMENTA
Construir com o discente uma base adequada de conhecimentos morfológicos e
anatômicos básicos dos sistemas locomotor, nervoso, endócrino, cardiovascular,
respiratório, digestório, genito-urinário e tegumentar e tendo como objetivo a
interação entre o profissional e sua área de atuação.
II- OBJETIVOS GERAIS
Possibilitar ao discente o conhecimento do funcionamento fisiológico de cada
sistema estudado.
III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Demonstrar o funcionamento, disposição e a inter-relação das estruturas que
compõem os sistemas locomotor, nervoso, endócrino, cardiovascular, respiratório,
digestório, genito-urinário e tegumentar desta maneira, relacionar com outras
disciplinas do curso.
IV- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.Introdução à Morfologia
1.1- Organização morfológica e estrutural do corpo humano – planos e eixos,
conceitos e definições de morfologia e anatomia
1.2- Aparelho locomotor – osteologia – tipos de ossos, classificação e
nomenclatura dos principais
1.3 - Aparelho locomotor – miologia – tipos de músculos, classificação e
nomenclatura dos principais para o curso de farmácia
1.4 - Aparelho locomotor – artrologia – classificação das articulações e exemplos
2. Sistema Nervoso
2.1- Organização do sistema nervoso
2.2- Divisão anatômica do sistema
2.3- Morfologia dos neurônios e neuroglias
2.4- Vias aferentes e eferentes
3. Sistema Endócrino
3.1- Localização das glândulas endócrinas e suas principais funções.
4. Sistema Cardiovascular
4.1- Anatomia cardíaca (câmaras, valvas, septos, etc)
4.2- Camadas do coração (pericárdio, epicárdio, miocárdio e endocárdio)
4.3- Circulação sistêmica e pulmonar (brevemente)
4.4- Morfologia dos vasos (diferenciar artérias de veias e capilares)
5. Sistema Digestório
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5.1- Descrição anatomia das estruturas do sistema digestório (boca, esôfago,
estômago, intestino delgado e intestino grosso)
5.2- Descrição anatômica do fígado e pâncreas e suas participações no processo
da digestão.
6. Sistema Respiratório
6.1- Vias aéreas – porção condutora e respiratória, descrição anatômica de cada
porção
6.2- Descrição anatômica dos pulmões e suas diferenças morfológicas
7. Sistema Genito-urinário
7.1- Descrição anatômica do sistema renal (rins – néfrons, ureteres, bexiga e
uretra. Diferenciar a uretra feminina da masculina.
7.2- Descrição anatômica do sistema reprodutor masculino e do feminino.
8. Sistema Tegumentar
8.1- Descrever as características da pele, unha e pelos.
VI- ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O curso será ministrado através de aulas teóricas, sendo as aulas do tipo
expositivas, ilustradas através de data show, transparências ou projeções e aulas
práticas com peças anatômicas sintéticas e biológicas.
VII-AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VIII-BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
ABRAHAMS, P. H. et al. Atlas de Anatomia Humana em Imagens. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004.
BONTRAGER, KENNETH L. & JOHN P. LAMPIGNANO. Tratado de
Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010.
SUTTON, D. Tratado de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Rio de Janeiro:
Revinter. 2003.
Bibliografia Complementar
HENWOOD, S. Técnicas e Prática na Tomografia Computadorizada. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
MOURÃO, A. P. Tomografia Computadorizada. São Paulo:Difusão. 2007.
NOBREGA, Almir Inácio. Tecnologia Radiológica e Diagnóstico por Imagem (4
Volumes). São Paulo: Difusa, 2009.
WESTBROOK, C. Manual de Técnicas de Ressonância Magnética. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
WHITE, S.; PHAROAH, M. Radiologia Oral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 2º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Citologia
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I - EMENTA
Durante a disciplina de citologia, o aluno deverá adquirir subsídios básicos para
reconhecimento das principais variedades de células que compõem o corpo
humano, entender o funcionamento, o ciclo, a estrutura e a divisão celular. Isto
será possível através de aulas teóricas e práticas, nas quais os tópicos de
citologia serão apresentados obedecendo a uma ordem didática e lógica, além de
estudos dirigidos, que serão aplicados após a cada aula, visando auxiliar a
memorização das estruturas, bem como na construção tridimensional das
mesmas.
II – OBJETIVOS GERAIS
Fornecer noções básicas de citologia, que servirão como alicerce para a fisiologia
e demais disciplinas. Estudar a divisão celular para manutenção da vida e
perpetuação da espécie, compreender a diferenciação celular gerando as
diferentes formas e funções das células que compõem o ser humano.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Definir e discutir a Teoria Celular, concluindo que todos os seres vivos são
formados por unidades morfofisiológicas. Estudar os diferentes tipos celulares, a
estrutura celular, o metabolismo celular, a síntese de proteínas, a divisão celular
(células somáticas e germinativas) e por fim a diferenciação celular.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Estrutura, funções e evolução das células
estrutura das células procariontes
estrutura das células eucariontes
tipos celulares
aspectos da evolução celular
células autótrofas e heterótrofas
correlação dos grandes grupos de seres vivos e os tipos celulares básicos
Pratica: Técnicas microscópicas – observação de células da mucosa oral coradas
com azul de metileno
Bases macromoleculares da constituição celular
proteínas
polissacarídeos
lipídios
ácidos nucléicos
vitaminas
sais minerais
água
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Respiração celular
ATP e ADP
Estrutura das mitocôndrias
respiração anaeróbica e aeróbica
fadiga muscular
Músculos estriados tipo I e tipo II
Membrana Plasmática
Estrutura, composição e mosaico fluído
Fluidez da membrana
Comunicação celular
Transporte ativo e transporte passivo
Digestão intracelular
Pratica: Observação de hemácias em meios hipertônico, isotônico e hipotônico
Movimentação celular e citoesqueleto
microtúbulos
microfilamentos de actina
citoesqueleto de uma fibra muscular
filamentos intermediários
Pratica: Observação de lâminas do tecido muscular estriado esquelético e do
movimento amebóide em celomócitos de ouriços-do-mar
Núcleo interfásico
envoltório nuclear
cromatina e heterocromatina
nucleosomas
tipos de DNA
nucléolo
expressão gênica
Síntese Protéica
Transcrição e tradução
Ribossomas e poliribossomas
Tipos gerais de células produtoras de proteínas
Transformações pós-traducionais
Síntese do colágeno
Divisão celular
Ciclo celular
Replicação
Mitose e Meiose
Permutação gênica
Estrutura e tipos de cromossomos
Pratica: Observação de figuras de mitose em lâminas histológicas
Diferenciação celular
Células tronco
modulação
apoptose
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grau de especialização
alterações da diferenciação celular
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
1) Aulas expositivas, discursivas, ilustradas com desenhos, transparências e
slides.
2) Trabalhos em grupo com preparo de seminários.
3) Pesquisa bibliográfica e na internet.
VI – AVALIAÇÃO
As avaliações seguirão o regimento institucional, divulgado anualmente aos
alunos por intermédio do Manual de informações acadêmicas. Adicionalmente, o
desempenho do aluno será avaliado também por meio de estudos de caso
aplicados em sala de aula, apresentação de seminários, relatórios de aulas
práticas e trabalhos em grupo.
VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
ALBERTS, B. Fundamentos da biologia celular. Porto Alegre: Artmed, 2011.
JUNQUEIRA, L.V.C., CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
JUNQUEIRA, L.V.C., CARNEIRO, J. Histologia Básica. Rio de
Janeiro:Guanabara Koogan, 2004.
Bibliografia Complementar
CORMACK, D.H. Fundamentos de Histologia. Rio de Janeiro:Guanabara
Koogan, 2003.
KIERSZENBAUM, A.L. Histologia e Biologia Celular. Rio de Janeiro:Elsevier.
2012.
LODISH, H. Biologia celular e molecular. Rio de Janeiro: Revinter, 2002.
MACHADO-SANTELLI, G. Histologia: Imagens em Foco. São Paulo: Manole,
2003.
ROBERTIS, E.M.F. De Robertis: Bases da Biologia Celular e Molecular. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Biomedicina
SÉRIE: : 2º Semestre
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas
I – EMENTA
Complemento de conteúdos para aprofundamento de conhecimentos na formação
do biomédico por meio de exercícios em sala de aula.
II – OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos
explorados na sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente de
trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora da
sala de aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos Exercícios Disciplinares (ED) corresponde ao conteúdo da
disciplina de Citologia.
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos, na ferramenta online, exercícios referentes
ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V- AVALIAÇÃO
Mínimo de 70% acertos dos exercícios convalidados pelo professor.
VI – BIBLIOGRAFIA
A bibliografia indicada para a realização dos Estudos Disciplinares corresponde à
bibliografia do Plano de Ensino da disciplina do semestre.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 2º Semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 80 horas
I - EMENTA
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em
formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do Projeto
Multidisciplinar do curso.
II - OBJETIVOS GERAIS
As Atividades Práticas Supervisionadas visam:
- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula;
- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações, elaboração
de relatórios e trabalhos;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências e
conhecimento entre os professores e estudantes.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:
- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento
intelectual integrado;
- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do
conhecimento;
- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo das APS corresponde ao Projeto Multidisciplinar específico de cada
curso, planejado para ser desenvolvido no 2º semestre na forma de casos clínicos
pertinentes a área de conhecimento biomédico.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se o seu
desenvolvimento, conforme previsto no Manual de APS do aluno. As APS
correspondentes ao Projeto Multidisciplinar serão orientadas por um professor
designado pelo coordenador do curso. Os estudantes deverão elaborar trabalhos
no semestre contemplando temas da disciplina em vigência. O trabalho será em
grupo de até 10 alunos. Os estudantes do grupo deverão ir à biblioteca,
pesquisar, discutir com os professores das disciplinas envolvidas e detalhar os
assuntos propostos nos casos clínicos. O controle acadêmico das APS será feito
via sistema online, no final do semestre, cada estudante deverá anexar no
sistema o seu trabalho.
VI- AVALIAÇÃO
O representante de sala deverá entregar ao docente ou coordenador de curso
uma cópia gravada em CD-ROM ou em pen drive com todos os trabalhos da
turma. O lançamento da avaliação será online, obedecendo aos critérios de notas
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inferiores a 7,0 (sete) serão computadas pelo sistema como “reprovação”, já as
notas iguais ou superiores a 7,0 serão computadas como “aprovação” para os
estudantes.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
As obras referenciadas no semestre correspondente.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
As obras referenciadas no semestre correspondente.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 3º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Embriologia e Reprodução Humana Assistida
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I - EMENTA
A disciplina visa apresentar os conceitos básicos sobre a Embriologia (Introdução
e noções sobre sistema genital masculino e feminino, gametogênese, transporte
dos gametas, viabilidade e capacitação dos espermatozóides, fecundação,
clivagem, nidação e formação do blastocisto. Implantação embrionária e
desenvolvimento embrionário e fetal. Formação e função dos anexos
embrionários e placentação, fatores que influenciam o desenvolvimento e
crescimento fetal e medidas preventivas) e da Reprodução Humana (principais
técnicas de reprodução humana para o tratamento da infertilidade, Inseminação
artificial, Fertilização in vitro, Injeção intracitoplasmática de espermatozóide,
Tratamento com sêmen de doador, doação de óvulos, congelamento de sêmen e
ovócitos).
II - OBJETIVOS GERAIS
Fornecer aos alunos fundamentos do desenvolvimento embrionário e fetal e
principais aspectos da reprodução humana, indispensáveis para o entendimento
básico de outras disciplinas que abordam o conhecimento do corpo humano tais
como Anatomia e Fisiologia, bem como fornecer a base de conhecimento
necessário ao exercício profissional nesta área.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Reconhecer as diferentes e sequentes fases do desenvolvimento
embrionário humano;
• Caracterizar os estágios da diferenciação dos folhetos germinativos para a
formação dos sistemas, órgãos e tecidos do corpo humano;
• Caracterizar os fatores que influenciam o crescimento embrionário e fetal, a
ação de agentes teratógenos no desenvolvimento embrionário e as
principais alterações congênitas;
• Caracterizar os principais exames diagnósticos de avaliação do estado do
feto e abordar os principais exames diagnósticos realizados no período pré
natal;
• Reconhecer as formas de reprodução humana assistida e as principais
técnicas laboratoriais aplicadas no tratamento da infertilidade.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Embriologia:
1-Introdução e noções da Anatomia e Fisiologia do aparelho genital masculino.
Espermatogênese e espermiogênese (gametogênese).
2- Introdução e noções da Anatomia e Fisiologia do aparelho genital feminino.
Ovogênese e foliculogênese (gametogênese).
3- Ciclo reprodutivo da mulher- ciclo ovariano e menstrual. Abordar sobre os
principais métodos contraceptivos – vantagens e desvantagens de sua utilização.
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4- Primeira semana do desenvolvimento embrionário: transporte dos gametas,
viabilidade e capacitação dos espermatozóides, fecundação, clivagem, nidação e
formação do blastocisto. Fases da implantação embrionária (aposição, adesão e
invasão).
5- Segunda semana do desenvolvimento embrionário: proliferação e diferenciação
trofoblasto (citotrofoblasto e sinciciotrofoblasto), reação decidual, diferenciação da
massa celular interna no disco embrionário bilaminar, início da formação dos
anexos fetais.
6- Terceira semana do desenvolvimento embrionário: gastrulação, surgimento da
linha primitiva, formação da notocorda, somitos e tubo neural, formação do
sistema cardiovascular primitivo do embrião.
7- Período da organogênese: aspectos internos e externos do embrião da quarta
a oitava semana do desenvolvimento embrionário.
8- Período Fetal: da nona semana até o nascimento. Principais aspectos do
período fetal, estimativa da idade fetal, data provável do parto.
9- Anexos embrionários (membranas fetais) e placentação. Abordar aspectos da
função do âmnion, saco vitelino, alantoide. Tipo de placenta e importância.
10- Fatores que influenciam o crescimento fetal (fatores maternos, fetais e
ambientais). Gestação de risco: pré eclâmpsia e diabetes gestacional.
11-Principais métodos de diagnóstico para avaliação do estado do feto
(ultrassonografia, ultrassom morfológico, amniocentese diagnóstica e outros).
12- Período crítico do desenvolvimento embrionário: ação de agentes
teratogênicos. Principais alterações congênitas.
13- Principais exames realizados no período pré natal na gestante: prevenção da
eritroblastose fetal, glicemia, testes sorológicos, hemograma)
Reprodução Humana Assistida:
14- Reprodução Humana Assistida – Definição de Normalidade e Infertilidade.
Diagnóstico Laboratorial e de Imagem da Infertilidade Masculina e feminina:
Espermograma, Técnica do Swin-up,Ultrasom transvaginal, Cariótipo.
15- Principais Técnicas de Reprodução Humana Assistida como tratamento da
Infertilidade:Inseminação artificial, fertilização in vitro, injeção intracitoplasmática
de espermatozoide, tratamento com sêmen de doador e doação de óvulos.
Congelamento de sêmen e ovócitos.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas
Estudos dirigidos, exercícios e trabalhos de pesquisa extra-classe.
VI - AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos será feita através de provas bimestrais, bem como pelas
demais atividades realizadas pelos alunos, de acordo com os Critérios de
Avaliação da Instituição.
VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
MOORE, K. L; PERSAUD, T. V. N. Embriologia Básica. 5ª Edição Editora
Elsevier, São Paulo: 2000.
MOORE, K. L; PERSAUD, T. V. N. Embriologia Clínica. 8ª Edição Editora
Elsevier, São Paulo: 2008.
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SADLER, T.W. Embriologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2005.
Bibliografia Complementar
FERNANDEZ, C G ; GARCIA, S M L de. Embriologia. 2ª edição. Porto Alegre:
ArtMed, 2001.
JUNQUEIRA, L.V.C., CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
MAIA, G D. Embriologia humana. São Paulo: Atheneu, 2007.
MOREIRA, M.A. Compêndio de Reprodução Humana. Rio de Janeiro: Revinter,
2002.
VIDEIRA, A. Engenharia genética: princípios e aplicações. São Paulo: Lidel,
2011.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 3º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Coleta de Material Biológico
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I - EMENTA
A disciplina visa apresentar o estudo e metodização de ações que sucedem ao
exame físico, com a finalidade de compreensão de condutas realizadas com o
paciente e que possam interferir com coleta de material biológico, campo de
interesse na Biomedicina.
II - OBJETIVOS GERAIS
Proporcionar subsídios teóricos para tornar o acadêmico capaz de interpretar
sinais e sintomas apresentados pelo paciente.
Proporcionar aos alunos uma análise dos conhecimentos de condutas realizadas
com o paciente e que possam interferir com coleta de material biológico ou no
diagnóstico laboratorial, de interesse no campo da Biomedicina.
Proporcionar informações relevantes para a promoção e orientação da saúde.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Como os exames laboratoriais servem de suporte ao diagnóstico médico,
oferecendo um amoldamento do raciocínio clínico, a disciplina tem como objetivos
específicos fornecer ao aluno um melhor entendimento de todo processo que o
paciente é submetido antes da realização de exames laboratoriais.
Oportunizar aos alunos o conhecimento de informações necessárias para o
aprimoramento de sua habilidade profissional.
Oportunizar aos alunos conhecimentos sobre a conduta com pacientes para uma
adequada coleta de materiais e interpretação de resultados.
Oportunizar aos alunos conhecimento das técnicas/orientações para a coleta de
materiais biológicos do paciente.
IV - CONTEÚDO PROGRÁMATICO
Unidade I - Causas pré-analíticas de variações dos resultados de exames
laboratoriais
1.1. Variação cronobiológica
1.2. Gênero
1.3. Idade
1.4. Posição
1.5. Atividade física
1.6. Jejum
1.7. Dieta
1.8. Aplicação torniquete
1.9. Gel separador
1.10. Hemólise
1.11. Boas práticas Pré-coleta para prevenção de hemólise
1.12. Boas práticas Pós-coleta para prevenção de hemólise
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1.13. Lipemia
Unidade II- Conhecimento, Habilidades e Atitudes nos processos pré analítico, analítico e pós- analítico dos exames que envolvem material
biológico
2. Procedimentos básicos para minimizar ocorrências de erros
2.1. Para um paciente adulto e consciente
2.2. Para pacientes internados
2.3. Para pacientes muito jovens, inconscientes ou com algum tipo de dificuldade
de comunicação
3. Procedimento para Higienização das mãos e antissepsia
3.1. Higienização das mãos
3.2. Colocando as luvas
3.3. Antissepsia do local da punção
4. Procedimento de coleta de sangue venoso
4.1. Locais de escolha para venopunção
4.1.1. Áreas a evitar
4.1.2. Técnicas para evidenciação da veia
4.1.3. Uso adequado do torniquete
4.2. Posição do paciente
4.2.1. Procedimento com paciente sentado
4.2.2. Procedimento para paciente acomodado em leito
4.3. Coleta de sangue venoso a vácuo
4.4. Coleta de sangue venoso com seringa e agulha
4.5. Agrupamento de exames para coleta
4.6. Recomendações da sequência de tubos a vácuo na coleta de sangue
venoso, de acordo com CLSI
4.6.1. Sequência de coleta de sangue em tubos plásticos
4.7. Coleta de sangue em pediatria e geriatria
4.8. Coleta de sangue em queimados
5. Homogeneização para tubos de coleta de sangue
6. Coleta de gasometria
7. Coleta de hemocultura
7.1. Quantidade de frascos, volume de sangue e intervalo entre as coletas
7.2. Passo a passo para coleta de hemocultura
8. Coleta de sangue para Teste de Tolerância Oral à Glicose e outras Provas
Funcionais
8.1. Passo a passo da coleta de Teste de Tolerância Oral à Glicose
8.2. Passo a passo da coleta de Provas Funcionais
9. Coleta de Testes de Coagulação
9.1. Comentários sobre a coleta
10. Relação de exames conforme tempo de jejum necessário
10.1. Jejum de 04 horas
10.2. Jejum de 08 horas
10.3. Jejum de 12 horas
10.4. Jejum não necessário
11. Transporte
11.1 Manuseio e transporte da amostra
12. Fezes
12.1. Protoparasitológico
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12.1.1.Procedimento
12.2. Pesquisa de sangue oculto
12.2.1. Preparo do paciente
12.2.2. Restrições à pesquisa de sangue oculto
13. Material genital
13.1. Secreção vaginal(incluindo a coleta de Papanicolau)
13.1.1. Orientações necessárias
13.1.2. Procedimento
13.2. Secreção endocervical
13.2.1. Procedimento
13.3. Secreção uretral
13.3.1. Orientações necessárias
13.3.2. Procedimento
13.4. Esperma
13.4.1. Orientações necessárias
13.4.2. Procedimento
13.5. Swab retal
13.5.1. Procedimento
14. Trato urinário
14.1. Orientações necessárias
14.2. Procedimento
14.2.1. Crianças
14.2.2. Adultos (sexo feminino)
14.2.3. Adultos (sexo masculino)
14.2.4. Coleta de urina de pacientes com sonda vesical de demora
15. Trato respiratório inferior
15.1. Escarro
15.1.1. Orientações necessárias
15.1.2. Procedimento
15.2. Aspirado traqueal
15.2.1 Lavado bronco-alveolar (BAL)
16. Trato respiratório superior
16.1. Orofaringe
16.2. Swab nasal
16.2.1. Ocular
17. Secreção de pele, escara, fístula, abscesso e exudatos
17.1. Orientações necessárias
17.2. Conduto auditivo externo e médio.
18. Ponta de cateter intravascular
19.Fluídos orgânicos (Líquidos: pleural, peritoneal, pericárdico, biliar,
sinovial e outros)
20. Líquor
20.1. Procedimento
21. Micológico direto e cultura para fungos de unhas e lesões superficiais
(pele, pelo e couro cabeludo)
21.1. Lesões superficiais
21.2. Amostras do couro cabeludo
21.3. Coleta de unha
21.1.2. Onicomicoses causadas por dermatófitos
21.1.2.1. Onicomicoses subunguealdistal/lateral
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23.3.2.2. Onicomicoses subungueal proximal
23.3.2.3. Onicomicoses subungueal branca
23.3.2.4. Onicomicoses distrófica total
23.3.3. Onicomicoses causadas por Cândida spp
Unidade III- Conhecimento, Habilidades e Atitudes nos processos que
envolvem Hemoterapia.
Legislação ANVISA: RESOLUÇÃO - RDC Nº 153, DE 14 DE JUNHO DE 2004
que dispõe sobre Regulamento Técnico para os procedimentos hemoterápicos
Orientações para a doação de sangue e para a hemotransfusão, triagem
hematológica, sala de coleta, reações adversas da transfusão.
Siglas e Abreviaturas:
NCCLS – Clinical and Laboratory Standards Institute. CLSI – Clinical and
Laboratory Standards Institute.
BAAR – Bacilo Álcool Ácido Resistente.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas
Aulas práticas demonstrativas
Estudos dirigidos, exercícios e trabalhos extra-classe
VI - AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
HENRY, J.B. Diagnósticos Clínicos & Tratamento por Métodos Laboratoriais.
São Paulo:Manole. 2012.
RAVEL, R. Laboratório Clínico – Aplicações Clínicas dos Dados Laboratoriais.
Rio de Janeiro:Guanabara Koogan. 2007.
SWARTZ, M.H. Tratado de Semiologia Médica. Editora Elsevier. 2006.
Bibliografia Complementar
ANDRIS, D.A. Semiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008.
BICKLEY, L.S. Bates: Propedêutica Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
2005.
MASTROENI, M.F. Biossegurança Aplicada a Laboratórios e Serviços. São
Paulo: Atheneu, 2008.
PORTO, C C. Semiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
POSSO, M.B.S. Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem. São Paulo: Editora Atheneu,
2010.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 3º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Fisiologia Aplicada e Psicobiologia
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I - EMENTA
Integrar e aplicar os conhecimentos fisiológicos dos sistemas nervoso, muscular,
cardiovascular, sanguíneo, digestório, respiratório, renal e endócrino a situações
especiais, como o exercício físico, a reprodução e gravidez, o envelhecimento, o
estresse, as altitudes elevadas ao mergulho, entre outras situações.
II - OBJETIVOS GERAIS
A disciplina de Fisiologia Aplicada e Psicobiologia tem como objetivos gerais
proporcionar aos alunos de graduação do curso de Biomedicina os conceitos
básicos da fisiologia aplicada a situações especiais, como o exercício físico, a
reprodução e gravidez, o envelhecimento, o estresse, as altitudes elevadas ao
mergulho, entre outras situações.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da disciplina de Fisiologia Aplicada e Psicobiologia os alunos do curso de
Biomedicina deverão estar aptos a:
• Aplicar a fisiologia a situações especiais, como o exercício físico, a
reprodução e gravidez, o envelhecimento, o estresse, as altitudes elevadas
ao mergulho, entre outras situações.
• Entender como as alterações fisiológicas podem interferir nas análises
laboratoriais.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. SISTEMA NERVOSO:
1.1. Revisão e classificação anatômica: sistema nervoso central e sistema
nervoso periférico; Classificação fisiológica: sistema nervoso somático e visceral:
órgãos e estruturas de constituição, funções; Organização do sistema nervoso:
Neurônios e células da glia; Fibras nervosas (mielínicas e amielínicas): tipos de
fibras nervosas segundo o calibre, velocidade de condução do impulso nervoso.
Sinapses: conceito, tipos (elétrica, química), funcionamento das sinapses;
neurotransmisores (excitatórios, inibitórios; ligação a receptores, potenciais póssinápticos, fim da neurotransmissão); Receptores: classificação (funções e
características).
1.2. Propriocepção; Funções da medula espinhal; Meninges: suas camadas,
espaços meníngeos e líquor.
1.3. Funções do tronco encefálico e Funções do Aparelhos Vestibular. Funções
Cerebelares e Funções corticais
1.4. Sistema nervoso autônomo: organização, receptores, neurotransmissores,
funções. Simpático e Parassimpático
1.5. Centro regulador hipotalâmico (inter-relação do sistema nervoso com sistema
endócrino).
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2. PSICOBIOLOGIA DAS FUNÇÕES INTELECTUAIS DO CÉREBRO
2.1. Características gerais sobre pensamento, consciência e inteligência;
2.2. Aprendizado/memória: classificação e fatores que influenciam;
2.3. O sistema límbico e as emoções;
2.4. Sono e sonhos: características gerais;
2.5. Comportamento e suas alterações: papel dos neurotransmissores;
3. FISIOLOGIA APLICADA AO ESTRESSE
3.1. Influência do estresse sobre os sistemas nervoso e endócrino;
3.2. Influência do estresse sobre o sistema imune;
3.3. Influência do estresse sobre outros sistemas;
4. FISIOLOGIA APLICADA AOS SISTEMAS SENSORIAIS
4.1. Tipos de receptores e estímulos sensoriais;
4.2. Campos receptivos: excitatórios e inibitórios;
4.3. Adaptação dos receptores;
4.4. Convergência e divergência de sinal;
4.5. Somação temporal e espacial;
4.6. Sensações somáticas: tato, propriocepção, temperatura e dor;
4.7. Regulação da temperatura corporal: controle nervoso e endócrino;
4.8. Mecanismos que reduzem ou elevam a temperatura corporal;
4.9. Tipos de dor e suas características;
5. FISIOLOGIA APLICADA AOS SENTIDOS ESPECIAIS
5.1. Visão;
5.2. Audição
5.3. Equilíbrio;
5.4. Gustação;
5.5. Olfação.
6. SISTEMA ENDÓCRINO:
6.1. Definição de hormônios (natureza: lipossolúveis e hidrossolúveis) e suas
funções principais. Mecanismo de ação hormonal: Receptores específicos,
transporte pelo sangue e efeito endócrino. Eixo hipotálamo-hipófise-glândula.
Controle de feedback negativo e feedback positivo; Glândulas e seus hormônios.
Adenohipófise e Neurohipófise; GH (hormônio do crescimento): funções e
fisiopatologias: gigantismo, nanismo, acromegalia, diminuição de GH na fase
adulta. Tireóide: biossíntese e secreção dos hormônios tiroideanos, transporte e
funções de T3 e T4, fisiopatologias com quadro clínico (hipertireoidismo,
hipotireoidismo, cretinismo); Paratireóides: papel do PTH. Pâncreas: papel da
insulina e glucagon no metabolismo (citar diabetes mellitus). Adrenais (suprarenais): função de seus hormônios. Gônadas masculinas (Funções da
testosterona). Gônadas femininas (ciclo ovariano, ciclo menstrual, funções do
estrógeno e da progesterona. Menopausa e anticoncepção).
7. FISIOLOGIA APLICADA À ENERGÉTICA E AO METABOLISMO
7.1. Metabolismo e obesidade: mecanismos centrais e periféricos do controle da
ingestão alimentar (fatores adipostáticos, hormônios gastrintestinais, estruturas
neuroanatômicas e neurotransmissores).
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8. FISIOLOGIA APLICADA AO EXERCÍCIO FÍSICO
8.1. Tipos de exercício e sistemas metabólicos; Alterações fisiológicas durante e
após o exercício físico; Efeitos do treinamento atlético e uso de substâncias para
melhorar o desempenho.
9. FISIOLOGIA APLICADA ÀS DIFERENTES FASES DA VIDA
9.1. Crescimento e desenvolvimento funcional do feto e neonato;
9.2. Crescimento e desenvolvimento funcional da criança e do adolescente;
9.3. Aspectos fisiológicos do envelhecimento.
10. FISIOLOGIA APLICADA À REPRODUÇÃO HUMANA
10.1. Comparações anatomofisiológicas dos órgãos sexuais masculinos e
femininos e ato sexual;
10.2. Hormônios sexuais masculinos;
10.3. Puberdade, menarca e ciclo ovariano mensal: participação dos hormônios
sexuais femininos;
10.4. Menstruação, gravidez e lactação: controle nervoso e endócrino;
10.5. Menopausa e infertilidade feminina.
11. FISIOLOGIA APLICADA ÀS ALTITUDES ELEVADAS E AO MERGULHO
11.1. Efeitos agudos e crônicos da baixa pressão e oxigênio sobre o corpo;
11.2. Efeitos de forças específicas sobre o corpo: aceleração e gravidade;
11.3. Efeitos de elevadas pressões gasosas sobre o corpo;
11.4. Mergulho e descompressão.
12. FISIOLOGIA APLICADA A ESTÉTICA
12.1. Anatomia, Fisiologia e histologia dos sistemas Tegumentar,
Cardiorrespiratório, Endócrino e metabólico Geral aplicado a Biomedicina
Estética.
12.2. Hidrolipoclasia, Hidrocarbolipoclasia e eletrolipólise
12.3. Criolipólise e Carboxiterapia
12.4. Fisiologia do Envelhecimento – reparo tecidual e estudo do
fotoenvelhecimento com suas ações no sistema tegumentar
12.5. Aspectos legais na aplicação de procedimentos invasivos
12.6. Toxina botulínica, preenchimento e intradermoterapia facial e capilar
12.7. Laser fracionado ablativo, laser fracionado não ablativo, Nd-yag e Q-switch
12.8. Luz Intensa Pulsada e Depilação a laser
12.9. Peelings químicos e enzimáticos
12.10. Eletroterapia aplicada a Biomedicina estética
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O curso compreende aulas teóricas, práticas e teórico-práticas com utilização de
recursos multimídia. Além de estudos dirigidos, discussão de casos clínicos e de
artigos científicos, exercícios e trabalhos extraclasse, bem como apresentações
orais (seminários). A participação direta do aluno nas aulas práticas tem a
finalidade de iniciá-los na experimentação da fisiologia, realçando as noções
básicas de fisiologia, sempre incentivando o pensamento crítico.
VI - AVALIAÇÃO
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A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
BERNE; LEVY. Fisiologia. São Paulo: Elsevier, 2009. 864 p.
COSTANZO, Linda S. Fisiologia. São Paulo: Elsevier, 2011. 512 p.
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de Fisiologia Médica. São Paulo:
Elsevier, 2001
Bibliografia Complementar
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2005.
BARRETT, K. E.; BARMAN, S. B.; BOITANO, S.; BROOKS, H. L. Fisiologia
Médica de Ganong. McGraw-Hill, 2014.
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Fisiologia Humana e Mecanismos das
Doenças. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 639 p.
RAFF, H ; LEVITZKY, M. Fisiologia medica: uma abordagem integrada. São
Paulo: AMGH, 2012.
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de Anatomia e
Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 3º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Homem e Sociedade
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
A origem humana das perspectivas biológica e cultural. O conceito antropológico
de cultura. O significado do termo cultura: senso comum e científico; a
simbolização da vida social, a diversidade cultural e as culturas nacionais. A
cultura como visão de mundo. Etnocentrismo, relativismo cultural e as relações
étnico-raciais. Identidade cultural na atualidade, diversidade e inclusão.
II – OBJETIVOS GERAIS
A Antropologia é uma ciência que se caracteriza por considerar o ser humano em
sua diversidade. O contato com a disciplina pode criar oportunidades para que os
discentes se constituam como indivíduos críticos e ativos na constituição de uma
sociedade ética e democrática. Para isso, são propostos os objetivos abaixo:
• Instrumentalizar o corpo discente para analisar e interpretar a realidade
social como processo de contato com as diferenças.
• Possibilitar uma compreensão crítica do ser humano em sua relação com a
herança cultural e as constantes transformações da sociedade.
• Caracterizar a Antropologia como uma ciência que permite compreender os
processos de constituição de identidades nas suas variadas expressões –
étnicas, religiosas, profissionais, políticas e assim por diante.
• Oferecer aos alunos espaço para a discussão de temáticas que permitam a
compreensão das manifestações culturais que ocorrem na sociedade
contemporânea seja de ordem da construção de identidades, da
concepção de corpo, da cultura organizacional, da construção de valores e
direitos, dos fenômenos e conteúdos da comunicação, e assim por diante.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolver o senso crítico e analítico dos futuros profissionais para identificarem
os aspectos significativos das ações individuais e coletivas.
Permitir aos alunos uma reflexão sobre o significado da cultura e suas
implicações na construção e transformações das relações sociais.
Enfatizar a importância das abordagens antropológicas na compreensão das
diversas manifestações sociais. Promover uma compreensão relacional e
integradora do fenômeno cultural com a multiplicidade de aspectos que
caracterizam o humano – técnicas, costumes, produção de conhecimento,
formulação de regras, comunicação, organização, valores, afetividade – em suas
expressões de diversidade.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. O HOMEM
1.1 - Principais visões sobre a origem humana: o evolucionismo e o debate das
determinações biológicas versus processo cultural. O conceito de cultura através
da história.
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2. A CULTURA
2.1 - O significado do termo cultura: senso comum e científico; a simbolização da
vida social, a diversidade cultural e as culturas nacionais. A Antropologia e o
estudo da cultura.
2.2 - As principais características da cultura como visão de mundo: herança
cultural e formas de compreender o mundo, a participação dos indivíduos na
cultura.
2.3 - A diversidade cultural: etnocentrismo e relativismo cultural; relações étnicoraciais.
2.4 - A cultura na sociedade atual: nacionalidade, cultura popular e erudita; meios
de comunicação; poder e cultura.
3. A SOCIEDADE
3.1 - Identidade cultural na atualidade: multiculturalismo, tribalismo urbano e
pesquisa antropológica.
V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
Aulas expositivas e de apresentação de trabalhos de pesquisa com incentivo à
participação dos alunos no questionamento e discussões.
Indicação de leituras adicionais de livros, revistas, jornais e artigos bem como de
recursos áudio-visuais como filmes e produção videográficas pertinentes às
relações indivíduo-cultura e contato com a diversidade cultural.
VI – AVALIAÇÃO
Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela Instituição
como provas regimentais e trabalhos acadêmicos.
Deve ser sugerido aos alunos trabalhos de pesquisa bibliográfica ou breves
trabalhos de campo com a metodologia da aplicação de questionários (surveys)
como forma de estimular a reflexão antropológica através de vivências. Esses
trabalhos podem ser apresentados em aula ou na forma de trabalhos acadêmicos.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
GOMES, Mércio Pereira. Antropologia – ciência do homem, filosofia da cultura.
São Paulo: Contexto. 2010.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura - Um Conceito Antropológico. Rio de Janeiro:
JORGE ZAHAR, 1989/2009.
ROCHA, Everardo. O Que é Etnocentrismo? São Paulo : Brasiliense,
1991/2009.
Bibliografia Complementar
BOAS, F.; CASTRO, C. (org.). Antropologia cultural. 5 ed. Jorge Zahar: 2009.
BOBBIO, N. Estado, governo, sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2001.
DaMATTA, ROBERTO A. Relativizando - Uma Introdução à Antropologia Social.
Rio de Janeiro: ROCCO, 1987.
GUERRIERO, Silas (Org.). Antropos e Psique. O outro e sua subjetividade. São
Paulo: Ed. Olho D’água, 2003/2008.
LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2003/2009.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 3º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Bioquímica Estrutural
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
A disciplina fornecerá subsídios para o reconhecimento e compreensão da
função, estrutura e composição das substâncias biológicas.
II - OBJETIVOS GERAIS
A disciplina visa fornecer conhecimentos físico-químicos das biomoléculas, suas
estruturas químicas e a suas aplicações nas necessidades metabólicas.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Levar ao aluno conhecimentos básicos relativos à função das biomoléculas e
suas estruturas, fundamentais para reconhecimento das biomoléculas com
funções biológicas para os seres humanos.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação da disciplina, do plano de ensino, dos critérios de avaliação e
bibliografia indicada.
Água: pH
Equação de Handerson-Hasselbalch
Tampões (conceito e tampões biológicos)
Tamponamento do sangue: acidose e alcalose metabólica e respiratória
Moléculas hidrofóbicas e hidrofílicas
Visão Geral do metabolismo de biomoléculas
Noções básicas sobre o metabolismo
Organização molecular dos seres vivos: carboidratos, lipídeos, proteínas,
vitaminas, sais minerais, ácidos nucléicos, porfirinas
Visão geral de metabolismo (mapa metabólico): anabolismo e catabolismo das
biomoléculas e suas inter-relações
Proteínas
Função
Classificação dos aminoácidos
Estrutura química dos aminoácidos
Propriedades ácido-básicas dos aminoácidos (curva de titulação)
Estudo de aminoácidos com funções especiais: triptofano, fenilalanina, histidina,
glicina, metionina, ácido glutâmico
Estrutura de proteínas – desnaturação protéica
Estrutura das proteínas (primária, secundária:
hélice e folha
quaternária)
Desnaturação protéica
Importância de alguns peptídeos: por exemplo aspartame

, terciária,
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Importância do dobramento correto das proteínas: exemplo Príon
Estudo de proteínas
Proteínas
globulares,
metaloproteinas
(hemoglobina,
metaloproteinases). Efeito Bohr
Proteínas fibrosas (seda, fibroína, queratina, colágeno e elastina)
Separação de proteínas: por carga, por tamanho, por solubilidade
Enzimas
Função
Nomenclatura enzimática
Cofatores e coenzimas
Isoenzimas
Enzimologia clinica (AST, ALT, fosfatase alcalina, fosfatase ácida,
CKMM, CKMB, CKBB, amilase, lipase, aldolase)

mioglobina,

-GT, LD,

Fatores que interferem na velocidade de reação enzimática
Cinética enzimática (perfil de energia de ativação com e sem enzima, fatores que
influenciam a atividade enzimática: temperatura, pH, concentração de enzima,
concentração de substrato, equação de Michaelis –Menten, Lineweaver-Burk)
Regulação da atividade enzimática
Inibição da atividade enzimática (irreversíveis e reversíveis: competitivos e não
competitivos) usando as curvas acima descritas.
Relação entre inibidores enzimáticos e alguns medicamentos
Modificação covalente e alostérica
Retroalimentação positiva e negativa (“feedback”)
Carboidratos
Função
Classificação – nomenclatura.
Poder redutor
Derivados de carboidratos
Ligação glicosídica e polimerização
Estrutura química dos carboidratos
Isomeria dos carboidratos
Estudo das estruturas dos principais carboidratos e funções mais importantes
Glicoproteínas e glicosaminoglicanos
Função
Estrutura
Lipídeos
Função
Nomenclatura dos ácidos graxos e triglicerídeos
Classificação
Principais reações (hidrogenação, índice de iodo e saponificação)
Estrutura dos ácidos graxos e dos triacilgliceróis
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Propriedades dos ácidos graxos
Ácidos graxos essenciais
Estudo da síntese de eicosanóides a partir de fosfolipídeos de membrana
(postaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos e leucotrienos)
PRATICA 6 - Título da Aula: Lipídeos
Colesterol
Função
Estrutura
Relação com arteriosclerose (aterogenese)
Ácidos nucléicos
Função
Classificação
Estrutura dos nucleotídeos e nucleotídeos
Estrutura primária e secundária do DNA e RNA
Desnaturação do DNA
Relação do DNA com a estrutura da proteína
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas com recursos áudio visuais sobre os temas abordados, estudos
dirigidos para a fixação do conteúdo e discussão em aulas práticas sobre o
conteúdo ministrado em aula teórica.
VI– AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA
BASICA
CHAMPE, P.C., HARVEY, R.A. Bioquímica Ilustrada. 3aEd. Porto Alegre. Artes
Médicas. 2013.
FERREIRA, C. P. Bioquímica básica. São Paulo: MNP, 2005.
MARZZOCO, A. Bioquímica básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
COMPLEMENTAR
DEVLIN T.M. Manual de Bioquímica e correlações. 60 Ed. Ed. Edgard Blucher
2007.
FARREL, S. O. CAMPBELL, MARY K. Bioquímica - Combo. Editora Thomson.
2007.
LEHNINGER, A. L. Princípios de bioquímica. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2010.
MURRAY, R. K. Harper: Bioquímica Ilustrada. 26ª.Ed. Editora Atheneu - São
Paulo, 2013.
STRYER, L. Bioquímica. 6. ed. Rio de Janeiro : Guanabara-Koogan, 2005.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 3º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Histologia
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I - EMENTA
A disciplina visa apresentar os aspectos da Histologia, adquirindo subsídios
básicos para reconhecimento das variedades de tecidos que compõem todo o
corpo humano.
II - OBJETIVOS GERAIS
• Proporcionar aos alunos fundamentos da Histologia, indispensáveis para o
seu desenvolvimento no decorrer do curso e também no exercício de sua
profissão.
• Consolidar os fundamentos da histologia através de aulas práticas.
• Proporcionar aos alunos o conhecimento dos tipos de tecidos que formam
o organismo, bem como mostrar a interação entre estes tecidos nos
diferentes órgãos.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Proporcionar aos alunos conhecimento para a identificação das variedades
básicas de tecidos e sua organização nos órgãos do corpo humano.
• Procurar despertar no aluno uma visão tridimensional em termos
histológicos, a fim de que possa visualizar, através dos cortes, a estrutura
de todo um conjunto de tecidos formando um órgão.
• Reconhecer, ao microscópio, os diferentes tipos de tecidos e órgãos,
baseando-se em características gerais de estrutura;
• Reconhecer os principais aspectos comparativos entre órgãos e sistemas
do corpo humano;
• Detalhar aspectos diretamente relacionados à futura profissão do aluno.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• Introdução a histologia e Técnicas histológicas de rotina (inclusão em
parafina, congelação). Colorações histológicas (corante básico e ácido).
Interpretação tridimensional de cortes histológicos (transversal,
longitudinal).
• Noções básicas de microscopia: microscópio óptico (luz, contraste de fase,
confocal), microscópio eletrônico.
• Histologia dos tecidos básicos:
o Distribuição geral e características dos tipos de tecidos básicos
(epitelial, conjuntivo propriamente dito e conjuntivo especial,
muscular, nervoso, sangue).
o Matriz extracelular- distribuição nos diferentes tecidos e composição.
o Tecido epitelial – função, distribuição e origem embrionária. Tipos de
epitélio (revestimento e glandular). Classificação do epitélio
(morfologia das células e quantidade de camadas). Especializações
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o

o

o

o

o

o

o

da superfície celular: pólo apical (microvilos, cílios, flagelos), pólo
basolateral
(junções
celulares),
superfície
basal
(hemidesmossomos). Renovação das células epiteliais. Glândulas:
classificação das glândulas (exócrinas e endócrinas), efeitos
autócrino, parácrino e endócrino. Prática: estudo em laboratório de
microscopia dos diferentes tipos de epitélio (observando a
classificação morfológica das células e a quantidade de camadas).
Estudo microscópico de glândulas endócrinas e exócrinas.
Tecido conjuntivo- Funções e distribuição. Diferenças entre os
tecidos epitelial e conjuntivo. Classificação do tecido conjuntivo
(propriamente dito, especiais, embrionário). Tipos celulares (células
residentes e células transitórias) e origem embrionária. Distribuição
dos componentes da matriz extracelular (substância fundamental
amorfa, fibras). Tipos de fibras. Síntese do colágeno e tipos de
colágeno. Tecido conjuntivo propriamente dito: classificação de
acordo a distribuição das fibras. Prática: Análise em microscopia
óptica dos diferentes tipos de tecido conjuntivo propriamente dito
(frouxo, denso não modelado, denso modelado) e padrão celular.
Comparar com o tecido epitelial quanto a morfologia geral.
Tecido adiposo – tipos de tecido adiposo, classificação,
desenvolvimento embrionário, correlacionar com armazenamento
energético do organismo, funções do tecido adiposo. Prática: análise
em microscopia óptica convencional do tecido adiposo unilocular.
Tecido cartilaginoso – Classificação e diferenças (cartilagem hialina,
elástica, fibrocartilagem), padrões celulares, funções celulares.
Cartilagem hialina: células, matriz, histogênese e crescimento.
Desenvolvimento embrionário. Prática: análise em microscopia
óptica convencional de lâminas de cartilagem.
Tecido ósseo – Classificação microscópica (osso primário, osso
secundário e sistema lamelar), tipos celulares e funções, matriz
óssea e desenvolvimento. Histogênese do osso (ossificação
endocondral e intramembranosa), etapas da ossificação
endocondral, reparo ósseo. Prática: análise em microscopia óptica
convencional do tecido ósseo.
Tecido muscular – Tipos de tecido muscular, funções e origem
embrionária, Morfologia dos diferentes tipos de músculo (músculo
estriado esquelético, músculo estriado cardíaco, músculo liso.
Processo de contração muscular na musculatura estriada e lisa,
reparo dos diferentes tipos de músculo. Prática: análise em
microscopia óptica convencional dos tipos diferentes de músculo.
Tecido nervoso – Classificação morfológica e funcional, origem
embrionária. Células da glia e neurônios: morfologia e função.
Classificação dos neurônios. Produção da bainha de mielina no SNC
e SNP. Morfologia da sinapse. Meninges e plexo coroide. Barreira
hematoencefálica. Diferenças na distribuição de componentes
morfológicos no cérebro, cerebelo e medula. Prática: análise em
microscopia óptica convencional da medula, cérebro.
Sistema cardiocirculatório- estrutura morfológica e diferencial dos
vasos sanguíneos (artérias, arteríolas, veias, vênulas, capilares,
vasos linfáticos), diferenças morfológicas e função dos elementos
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figurados do sangue (hemácias, glóbulos brancos (mononucleares e
polimorfonucleares) e plaquetas. Plasma e seus componentes.
Formação das células sanguíneas.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas
Aulas práticas
Estudos dirigidos, exercícios e trabalhos extra-classe
VI - AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
GARTNER, L.P; HIATT, J.L. Atlas Colorido de Histologia. Editora Guanabara
Koogan, 2005.
JUNQUEIRA, L.V.C., CARNEIRO, J. Histologia Básica. Rio de Janeiro:Guanabara
Koogan, 2006.
KIERSZENBAUM, A.L. Histologia e Biologia Celular: uma introdução a patologia.
Rio de Janeiro: Elsevier. 2012.
Bibliografia Complementar
ALBERTS B; JOHNSON A; WALTER, P. et al. Biologia Molecular da Célula. Porto
Alegre, 2010.
CARVALHO, H.F; RECCO-PIMENTEL, S.M. A célula. São Paulo: Manole, 2005.
CORMACK, D H. Fundamentos de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2003.
JUNQUEIRA, L.V.C., CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
ROBERTIS, E.M.F. De Robertis: Bases da Biologia Celular e Molecular. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 3º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Parasitologia
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
A disciplina de Parasitologia aborda os parasitas (protozoários, helmintos e
artrópodes) de importância em saúde humana no aspecto geral de sua
classificação, morfologia e biologia, bem como sua interação com o meio
ambiente.
II – OBJETIVOS GERAIS
A disciplina tem por objetivo introduzir ao aluno noções básicas de parasitologia,
enfocando principalmente a classificação, características morfológicas e
fisiológicas, e o ciclo de vida geral de cada parasita estudado.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitação para identificar os diferentes elementos que compõem a
parasitologia, no aspecto taxonômico, morfológico e biológico. Fixar as
nomenclaturas mais estudadas na parasitologia.
IV- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Descrição das Atividades
Introdução à parasitologia – Abordar os critérios de avaliação, bem como
apresentação do plano de ensino. Definições gerais: parasito, tipos de
hospedeiro: definitivo, intermediário, paratênico e intercalado. Tipos de vetor:
Mecânico e Biológico. Exemplos e classificação dos parasitos quanto: localização:
Endoparasitas e Ectoparasitas. E número de hospedeiros: Parasitas monoxênicos
e heteroxênicos.
Morfologia geral dos protozoários. Filo Sarcomastigophora: Aspectos gerais de
morfologia do filo Sarcomastigophora.
Trypanosoma: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais
sobre os sinais clínicos e profilaxia.
Filo Sarcomastigophora IILeishmania: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais
sobre os sinais clínicos e profilaxia.
Trichomonas: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais
sobre os sinais clínicos e profilaxia.
Filo Sarcomastigophora IIEntamoeba: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais
sobre os sinais clínicos e profilaxia.
Aspectos gerais de morfologia do filo apicomplexa. Sarcocystis: classificação
taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais sobre os sinais clínicos e
profilaxia.
Filo Apicomplexa II.
Toxoplasma: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais
sobre os sinais clínicos e profilaxia.
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Cryptosporidium: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções
gerais sobre os sinais clínicos e profilaxia.
Morfologia geral do filo dos nemathelminthes.
Trichuris: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais
sobre os sinais clínicos e profilaxia.
Enterobius: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais
sobre os sinais clínicos e profilaxia.
Nemathelminthes II: Ancylostoma: classificação taxonômica, morfologia, ciclo
biológico, noções gerais sobre os sinais clínicos e profilaxia.
Strongyloides: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais
sobre os sinais clínicos e profilaxia.
Nemathelminthes III: Ascaris: classificação taxonômica, morfologia, ciclo
biológico, noções gerais sobre os sinais clínicos e profilaxia.
Anisakis: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais
sobre os sinais clínicos e profilaxia.
Morfologia geral do Filo Platyhelminthes. Morfologia geral da classe Cestoda.
Cestódeos I: Echinococcus- Cisto hidático: Todo o enfoque deverá ser abordado
sobre o cisto hidático, pois, este que tem grande importância em seres humanosclassificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais sobre os
sinais clínicos e profilaxia.
Revisão de provas e notas.
Cestódeos II: Taenia: classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico,
noções gerais sobre os sinais clínicos, epidemiologia com a cadeia
Epidemiológica dos segmentos Teníase e Cisticercose e profilaxia.
Cestódeos III: Diphyllobothrium: classificação taxonômica, morfologia, ciclo
biológico, noções gerais sobre os sinais clínicos e profilaxia.
Trematódeos I: morfologia geral da classe Trematoda. Fasciola hepatica:
classificação taxonômica, morfologia, ciclo biológico, noções gerais sobre os
sinais clínicos e profilaxia.
Trematódeos II: Schistosoma: classificação taxonômica, morfologia, ciclo
biológico, noções gerais sobre os sinais clínicos e profilaxia.
Insetos I: aspectos gerais da morfologia dos insetos. Piolhos: noções gerais da
biologia dos gêneros: Pediculus spp. e Pthirus sp.
Mosquitos: noções gerais da biologia e controle dos gêneros: Aedes, Anopheles e
Culex.
Insetos II:
Miíases: noções gerais da biologia e controle dos gêneros: Dermatobia (berne) e
Cochliomyia (bicheira).
Barbeiro: noções gerais da biologia e controle dos gêneros: Triatoma e Cimex.
Aracnídeos: aspectos gerais da morfologia dos aracnídeos.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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CIMERMAN, B. CIMERMAN, S. Parasitologia Humana e Seus Fundamentos
Gerais São Paulo: Atheneu, 1999.
NEVES, D.P. Parasitologia Humana. 11ª Ed. São Paulo: Atheneu, 2005.
REY, L. Bases da Parasitologia Médica. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2002.
COMPLEMENTAR
CIMERMAN, B. FRANCO, M. A. Atlas de parasitologia: artrópodes, protozoários
e helmintos. São Paulo: Atheneu, 2002.
DE CARLI, A A. Parasitologia clínica: seleção de métodos e técnicas de
laboratório para o diagnóstico das parasitoses humanas. São Paulo: Atheneu,
2007.
LEVENTHAL, R.; CHEADLE,R. Parasitologia médica: texto e Atlas. São Paulo:
Editorial Premier, 1997.
NEVES, D P. Parasitologia humana. São Paulo: Atheneu, 2005.
REY, L. Parasitologia: parasitos e doenças parasitarias do homem nos trópicos
ocidentais. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

139

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA

PLANO DE ENSINO
CURSO: Biomedicina
SÉRIE: : 3º Semestre
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas
I – EMENTA
Complemento de conteúdos para aprofundamento de conhecimentos na formação
do biomédico por meio de exercícios em sala de aula.
II – OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos
explorados na sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente de
trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora da
sala de aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos Exercícios Disciplinares (ED) corresponde ao conteúdo da
disciplina de Fisiologia Aplicada e Psicobiologia.
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos, na ferramenta online, exercícios referentes
ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V- AVALIAÇÃO
Mínimo de 70% acertos dos exercícios convalidados pelo professor.
VI – BIBLIOGRAFIA
A bibliografia indicada para a realização dos Estudos Disciplinares corresponde à
bibliografia do Plano de Ensino da disciplina do semestre.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 3º Semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 80 horas
I - EMENTA
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em
formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do Projeto
Multidisciplinar do curso.
II - OBJETIVOS GERAIS
As Atividades Práticas Supervisionadas visam:
- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula;
- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações, elaboração
de relatórios e trabalhos;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências e
conhecimento entre os professores e estudantes.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:
- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento
intelectual integrado;
- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do
conhecimento;
- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo das APS corresponde ao Projeto Multidisciplinar específico de cada
curso, planejado para ser desenvolvido no 3º semestre na forma de casos clínicos
pertinentes a área de conhecimento biomédico.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se o seu
desenvolvimento, conforme previsto no Manual de APS do aluno. As APS
correspondentes ao Projeto Multidisciplinar serão orientadas por um professor
designado pelo coordenador do curso. Os estudantes deverão elaborar trabalhos
no semestre contemplando temas da disciplina em vigência. O trabalho será em
grupo de até 10 alunos. Os estudantes do grupo deverão ir à biblioteca,
pesquisar, discutir com os professores das disciplinas envolvidas e detalhar os
assuntos propostos nos casos clínicos. O controle acadêmico das APS será feito
via sistema online, no final do semestre, cada estudante deverá anexar no
sistema o seu trabalho.
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VI- AVALIAÇÃO
O representante de sala deverá entregar ao docente ou coordenador de curso
uma cópia gravada em CD-ROM ou em pen drive com todos os trabalhos da
turma. O lançamento da avaliação será online, obedecendo aos critérios de notas
inferiores a 7,0 (sete) serão computadas pelo sistema como “reprovação”, já as
notas iguais ou superiores a 7,0 serão computadas como “aprovação” para os
estudantes.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
As obras referenciadas no semestre correspondente.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
As obras referenciadas no semestre correspondente.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 4º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Microbiologia e Micologia Básica
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Bactérias de interesse clínico e identificação dos microrganismos comumente
responsáveis pela patologia infecciosa humana. Treinamento necessário à
execução das análises microbiológicas (bacterioscopia e bacteriologia).
Conceitos gerais em micologia e técnicas laboratoriais em micologia médica.
Estudo dos principais vírus causadores de infecções em humanos, com ênfase
em na patogenia e métodos de diagnóstico.
II - OBJETIVOS GERAIS
Introduzir os princípios metodológicos de identificação de microrganismos, para o
diagnóstico Microbiológico das infecções bacterianas e fúngicas. Assim como o
estudo dos aspectos gerais e taxonomia dos vírus.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Interpretação microscópica dos diversos materiais patológicos; Principais meios
de cultura e meios identificadores de bactérias; Procedimentos para e exame
bacteriológico, cultura de bactérias e teste de sensibilidade aos antimicrobianos.
Diagnóstico laboratorial das principais doenças causadas por fungos: exame
direto e análise bacteriológica dos fungos.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Bacteriologia geral.
1.1 Morfologia e arranjo da célula procariótica: a) Cocos gram positivos b) Bacilos
G+ esporulados e não esporulados. c) Bacilos álcool-ácido resistentes.
1.2. Espiroquetas. Cocos G-, Bacilos G- fermentadores e não fermentadores.
2. Coloração de Gram e coloração de Ziehl-Nielsen.
3. Metabolismo e nutrição da célula bacteriana.
4. Preparo de Meios de cultura e plaqueamento.
5. Microbiota normal humana.
5.1. Bactérias de interesse clínico
5.2. Infecções bacterianas.
6. Normas de coleta, transporte e armazenamento do material clínico.
7. Metabolismo e cinética dos microrganismos.
8. Provas bioquímicas e cultura de microrganismos.
9. Técnicas de isolamento e identificação das bactérias aeróbias e anaeróbias: a)
contagem de colônia; b) execução e interpretação dos testes de sensibilidade
bacteriana aos antibióticos.
10. Importância geral dos fungos.
10.1.Biologia dos fungos patogênicos para o homem.
10.2. Transmissão e patogenicidade.
10.3. Micoses a) superficiais b) profundas c) Fungos oportunistas.
10.4. Coleta e conservação de material para pesquisa micológica.
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11. Diagnóstico laboratorial de doenças sexualmente transmissíveis a) vaginites,
b) gonorréia, c) sífilis, d) cancro mole, e) HIV, f) herpes.
12. Aspectos gerais e taxonomia dos vírus.
12.1. Principais doenças causadas por vírus.
12.2. Patogenia, prevenção e controle.
12.3. Diagnóstico laboratorial das infecções virais.
13. Considerações gerais sobre a microbiologia no laboratório de análises
clínicas, no laboratório de análises ambientais, análises de alimentos e outros.
15. Procedimentos Básicos em Microbiologia para controle de infecções
hospitalares.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas
Aulas práticas e práticas demonstrativas
Trabalho individual e relatórios de aulas práticas
Seminários sobre temas específicos e atuais
VI– AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos será feita através de provas bimestrais, bem como pelas
demais atividades realizadas pelos alunos, de acordo com os Critérios de
Avaliação da Instituição.
VII – BIBLIOGRAFIA
Básica
BROOKS GF, CARROLL KC; BUTEL JS;. MORSE; SA, MIETZNER TA.
Microbiologia Médica. São Paulo: McGraw-Hill, 2000.
MURRAY, P. et al. Microbiologia médica. Rio de Janeiro: ELSEVIER 2004.
TRABULSI, L.R. et al. Microbiologia. Editora Atheneu, 2008.
Complementar
LACAZ, C.S. Tratado de Micologia Médica. São Paulo: Sarvier, 2009.
LEVINSON, W ; JAWETZ, E. Microbiologia medica e imunologia. Porto Alegre:
AMGH, 2016.
MADIGAN MT; MARTINKO JM; DUNLAP PV; CLARK DP. Microbiologia de
Brock, Editora: Artmed, 2010.
OPLUSTIL, C.P.; ZOCCOLI, C.M.; TOBOUTI, N.R.; SINTO, S.I. Procedimentos
básicos em microbiologia clínica. São Paulo: Savier, 2010.
RIBEIRO, M. C.; SOARES, M. M. S. R. Microbiologia prática: roteiro e manual,
bactérias e fungos. São Paulo: Atheneu, 2011.
TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C.L. Microbiologia. Porto Alegre:
Artmed, 2008.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 4º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Genética / Citogenética Humana
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I - EMENTA
Estrutura e funcionamento dos genes. Genética mendeliana. Padrões clássicos e
não-clássicos de herança monogênica. Genética dos grupos sanguíneos.
Hemoglobinopatias. Herança quantitativa (multifatorial). Genética de populações.
Estrutura morfológica e molecular do cromossomo eucariótico. Comportamento
mitótico e meiótico dos cromossomos. Métodos de estudo cromossômico.
Aberrações cromossômicas numéricas e estruturais. Aconselhamento genético.
Estratégias terapêuticas em genética humana.
II - OBJETIVOS GERAIS
Proporcionar meios para o desenvolvimento de conhecimentos que permitam
incluir, de modo seguro, parâmetros de ordem genética/citogenética na
formulação de hipóteses sobre a natureza de fenômenos humanos, assim como
na tomada de decisões adequadas no estabelecimento de orientações que sua
futura vida profissional venha a requerer.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar as principais características clínicas dos distúrbios genéticos e
hereditários de maior incidência populacional, bem como reconhecer os
fenômenos genéticos associados a estes distúrbios.
• Priorizar explicações derivadas de investigações científicas no campo da
Genética e da Citogenética na avaliação de casos clínicos, evitando a
possibilidade de erros e distorções advindos do uso do senso comum.
• Identificar casos clínicos que mereçam orientação genética específica.
• Reconhecer técnicas laboratoriais e não laboratoriais específicas no campo
da Genética e da Citogenética, assim como identificar os resultados
possíveis fornecidos por tais técnicas.
• Levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros,
manuais técnicos e outras fontes especializadas através de meios
convencionais e eletrônicos.
• Fazer uso de informações levantadas em meios convencionais e
eletrônicos na elaboração de textos originais com um propósito definido e
de apresentações orais.
• Efetuar uma leitura crítica e consciente para articulação de fenômenos
genéticos, citogenéticos, citológicos, fisiológicos e morfológicos.
IV - CONTEÚDO PROGRÁMATICO
1. Conceitos básicos em genética
1.1. Noções de biologia molecular.
1.1.1. Replicação, transcrição, tradução e código genético.
1.1.2. Estrutura gênica
1.2. Loco gênico
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1.3. Cromossomo
1.4. Cromossomos homólogos
1.5. Alelos e a variabilidade promovida pelas mutações gênicas
1.6. Genótipo e fenótipo
1.7. Homozigose e heterozigose
1.8. Dominância e recessividade
1.9. Mitose e meiose
2. Genética mendeliana
2.1. Monoibridismo
2.2. Diibridismo
2.3. Quadro de Punett e o cálculo de probabilidades
3. Padrões de herança monogênica
3.1. Representação de cruzamentos em heredogramas
3.2. Herança autossômica dominante: padrão e exemplos de distúrbios humanos
3.3. Herança autossômica recessiva: padrão e exemplos de distúrbios humanos
3.4. Herança recessiva ligada ao X: padrão e exemplos de distúrbios humanos
3.5. Herança dominante ligada ao X: padrão e exemplos de distúrbios humanos
3.6. Cálculos de risco: teórico e empírico
4. Padrões não-clássicos de herança monogênica
4.1. Penetrância (completa e incompleta) e expressividade variável
4.2. Genes letais
4.3. Codominância e dominância incompleta
4.4. Polialelia
4.5. Pleiotropia
4.6. Mutações novas
4.7. Herança mitocondrial.
5. Genética dos grupos sanguíneos ABO e Rh
5.1. Aglutinógenos e aglutininas
5.2. Fenótipo Bombaim
5.3. Noções de imunologia associadas às transfusões sanguíneas
5.4. Eritroblastose fetal (DHRN – doença hemolítica do recém-nascido)
6. Hemoglobinopatias
6.1. Anemia falciforme: aspectos genéticos e clínicos
6.2. Talassemias: aspectos genéticos e clínicos das talassemias alfa e beta
7. Genética de populações
7.1. Cálculo de frequências gênicas e genotípicas
7.2. Equilíbrio de Hardy-Weinberg
7.3. Processos que alteram frequências genéticas populacionais: seleção,
migração e deriva genética
7.4. Consanguinidade
7.4.1. Homozigose por origem comum
7.4.2. Efeitos deletérios da consanguinidade
7.4.3. Equilíbrio de Wright
7.4.4. Cálculo e interpretação do coeficiente de endogamia
8. Herança multifatorial
8.1. Poligenes e herança quantitativa.
8.2. Método dos gêmeos
8.2.1. Diferenças entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos
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8.2.2. Estimativa da influência genética em fenótipos biológicos e
comportamentais humanos.
8.2.3. Cálculo da herdabilidade.
8.3. Herança multifatorial humana
8.3.1. Caracterização do limiar genético
8.3.2. Exemplos de distúrbios multifatoriais: lábio leporino e defeitos de
fechamento de tubo neural (anencefalia, meningocele, meningomielocele).
9. Organização do DNA nos cromossomos
9.1. Histonas e nucleossomos
9.2. Nucleossomos e a fibra de 10 nm
9.3. Estrutura em solenóide da fibra de 30 nm (cromatina)
9.4. Alças de cromatina e as proteínas não-histônicas
9.5. Alças de cromatina no cromossomo metafásico
9.6. Eucromatina e heterocromatina
10. Estrutura geral dos cromossomos
10.1. Constrição primária (centrômero) e constrições secundárias
10.2. Satélite e região organizadora de nucléolo
10.3. Cinetócoro
10.4. Cromátides
10.5. Telômero
10.6. Classificação cromossômica de acordo com a posição do centrômero
11. Métodos de estudo cromossomômico
11.1. Cariotipagem
11.2. Bandamentos cromossômicos
11.2.1. Bandas G, Q, R e C
11.3. Hibridização in situ
12. Alterações cromossômicas numéricas
12.1. Euploidias
12.2. Não-disjunção e aneuploidias
12.2.1. Aneuploidias autossômicas humanas mais comuns: síndromes de Down,
Edwards e Patau
12.2.2. Aneuploidias sexuais humanas mais comuns: síndromes de Turner e
Klinefelter
13. Alterações cromossômicas estruturais
13.1. Definição de rearranjos equilibrados (balanceados) e não equilibrados
13.2. Deleções terminais e intersticiais
13.2.1. Síndromes humanas resultantes de deleção: síndromes do miado de gato,
de Prader-Willi e de Angelman
13.2.2. Síndromes de Prader-Willi e de Angelman e o imprinting genômico
13.3. Inversões pericêntricas e paracêntricas
13.3.1. Alça de inversão e os produtos meióticos
13.4. Translocação recíproca
13.4.1. Emparelhamento quadrivalente e os produtos meióticos
13.5. Translocação robertsoniana
13.5.1. Emparelhamento meiótico e combinações cromossômicas nos gametas
13.5.2. Síndrome de Down por translocação robertsoniana
14. Aconselhamento Genético: casos recomendáveis e etapas do processo
15. Estratégias terapêuticas em genética humana
15.1. Tratamento de anormalidades metabólicas (erros inatos do metabolismo)
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15.2. Terapia gênica
15.3. Clonagem terapêutica
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas
Aulas práticas
Estudos dirigidos, exercícios e trabalhos extraclasse
VI - AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos será feita através de provas bimestrais, bem como pelas
demais atividades realizadas pelos alunos, de acordo com os Critérios de
Avaliação da Instituição.
VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
JORDE, L.B.; CAREY, J.C.; BAMSHAD, M.J.; WHITE, R. Genética Médica. São
Paulo: Elsevier, 1999/2010.
NUSSBAUM, R.L.; MCINNES, R.R.; WILLARD, H.F. Thompson & Thompson
Genética Médica. São Paulo: Elsevier, 2001/2008.
OTTO, P.G.; FROTA-PESSOA, O.; OTTO, P.A. Genética Humana e Clínica. São
Paulo: Roca, 2004.
Bibliografia Complementar
BEIGUELMAN, B. Citogenética Humana. Editora Guanabara, 1982.
GRIFFITHS, A.J.F.; WESSLER, S.R.; LEWONTIN, R. C.; CARROLL, S.B.
Introdução à Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
LEWIS, R. Genética Humana: Conceitos e Aplicações. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2004.
VIDEIRA, A. Engenharia genética: princípios e aplicações. São Paulo: Lidel,
2011.
YOUNG, I.D. Genética Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 4º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Imunologia Básica
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Promover e desenvolver o raciocínio no campo da fisiologia do Sistema Imune,
enfatizando os mecanismos reguladores que envolvem fatores humorais e
celulares, e a relação destes mecanismos com o desencadeamento de processos
clínicos relacionados como a imunopatologia das doenças infecciosas,
autoimunes e reações alérgicas.
II - OBJETIVOS GERAIS
Apresentar e discutir os princípios básicos e os principais mecanismos da
resposta imune humoral e celular, possibilitando a correlação destes com o
binômio saúde e doença. Demonstrar a importância da Imunologia como
instrumento capaz de desenvolver o raciocínio lógico e a capacidade crítica.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Compreender a ontogenia do sistema imune e sua organização celular;
determinar os mecanismos inerentes à imunidade inata e específica;
compreender os mecanismos efetores das respostas imunológicas humorais e
celulares, interações celulares, citocinas, e imunoprofilaxia. Reconhecer os
processos imunopatológicos e suas implicações na homeostasia; Estabelecer
relações entre a imunologia, histologia, fisiologia, microbiologia e patologia.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Introdução, Conceitos Básicos e Dogmas Imunológicos
Teorias sobre o Funcionamento do S.I.
Imunidade Natural e Específica
Células, Tecidos e Órgãos do Sistema Imune - Organização Anatômica
Tecidos Linfóides Associados – (BALT; SALT; MALT; GALT)
Moléculas do Sistema Imunológico
Antígenos: Aspectos Estruturais, Imunogenicidade, Epítopos
Anticorpos: Estrutura e Funções das diferentes classes de imunoglobulinas
Sistema Complemento: Ativação e Importância Biológica
Marcadores de Superfície Celular:
Moléculas Acessórias, de Adesão e outros Receptores
Receptores Antigênicos TCR e BCR (ontogenia de LT e LB)
Th1; Th2; Treg; Th17
Complexo Principal de Histocompatibilidade – CPH/MHC
Genes e Moléculas de Classe I e II
Processamento e Apresentação de Antígenos
Processamento e Apresentação de Antígenos para LT
Reconhecimento Antigênico pelo LT.
Mecanismos Efetores Mediados por Células
Mecanismos de Citotoxicidade (LTC e NK)
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Cooperação entre LTH e Macrófagos
Imunoglobulina
A produção de anticorpos
Respostas a antígenos timo-dependentes e independentes
Centro germinativos, Maturação da Afinidade, Class Switch,
Imunoprofilaxia
Regulação do Sistema Imunológico
Tolerância Imunológica
Deleção clonal (apoptose) versus Anergia versus Supressão
Citocinas
Inflamação
Ação de Linfócitos T reguladores
Células T supressoras
Interações Neuro-Imuno-Endócrinas
Aspectos Básicos de Imunopatologia
Autoimunidade e Autoreatividade
Transplante e Rejeição
Hipersensibilidade
Imunodeficiências Primárias e Secundárias
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas Teóricas e Práticas; Seminários; Discussão de artigos científicos
relacionados aos temas propostos.
VI– AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos será feita através de provas bimestrais, bem como pelas
demais atividades realizadas pelos alunos, de acordo com os Critérios de
Avaliação da Instituição.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
ABBAS, A.K.; LICHTMAN, A.H. Imunologia celular e molecular. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2005/2008.
CALICH, V ; VAZ, C. Imunologia. São Paulo: Revinter, 2009.
JANEWAY, C..A.; TRAVERS, P. Imunobiologia - O sistema imune na saúde e na
doença. Porot Alegre: Artmed, 2002/2010.
Bibliografia Complementar
ABBAS, A.K.; LICHTMAN, A.H. Imunologia Básica – Funções e Distúrbios do
Sistema Imunológico. Rio de Janeiro:Elsevier, 2005/2008.
BENJAMINI, E.; COICO, R.; SUNSHINE, G. Imunologia. Rio de Janeiro:
Guanabara-Koogan, 2002.
ROITT, I.M.; RABSON, A. Imunologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan. 2004.
SILVA, W.D.; MOTA, I. B. Bier: Imunologia Básica e Aplicada. Rio de Janeiro:
Guanabara-Koogan, 2003.
STITES, D.P.; PARSLOW, T.G. Imunologia Médica. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan. 2004.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 4º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Parasitologia Clínica
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
A disciplina estuda as doenças causadas por helmintos, protozoários e artrópodes
de importância em saúde humana, nos seus aspectos etiológicos, patológicos,
epidemiológicos e profiláticos.
II – OBJETIVOS GERAIS
A disciplina visa proporcionar aos alunos formação técnico- científica sobre as
diferentes patologias causadas por protozoários, helmintos e artrópodes.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Identificar a etiopatogenia dos diferentes processos-doença decorrentes da
participação de agentes parasitários, com vista ao estabelecimento do diagnóstico
parasitológico.
- Utilizar os recursos disponíveis para o diagnóstico laboratorial e correspondente
tratamento.
- Conhecer os mecanismos de transmissão, os indicadores epidemiológicos e
correspondentes perfis de ocorrência dessas doenças.
1.2.1 Ciclo monoxênico.
1.2.2 Ciclo heteroxênico.
1.2.3 Tipos de hospedeiro.
1.2.4 Tipos de vetor.
2. Malária.
2.1 Aspectos gerais da biologia e sinais clínicos.
2.2 Métodos diagnósticos.
2.3 Epidemiologia.
2.4 Profilaxia.
2.5 Tratamento.
3. Febre Maculosa
3.1 Aspectos gerais da biologia e sinais clínicos.
3.2 Métodos diagnósticos.
3.3 Epidemiologia.
3.4 Profilaxia.
3.5 Tratamento.
3.6 Biologia geral do Carrapato vetor.
3.7 Controle Geral do vetor.
4. Helmintoses intestinais: Ascaridíase, Enterobiose e Ancilostomose.
4.1 Aspectos gerais da biologia e sinais clínicos.
4.2 Métodos diagnósticos.
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4.3 Epidemiologia.
4.4 Profilaxia.
4.5 Tratamento.
5. Filariose Linfática e Oncocercíase:
5.1 Aspectos gerais da biologia e sinais clínicos.
5.2 Métodos diagnósticos.
5.3 Epidemiologia.
5.4 Profilaxia.
5.5 Tratamento.
6. Biologia e Controle de Infestações causadas por insetos (Pediculose e
Tungíase e Escabiose):
6.1 Aspectos gerais da biologia e sinais clínicos.
6.2 Métodos diagnósticos.
6.3 Epidemiologia.
6.4 Profilaxia.
6.5 Tratamento.
7. Antiparasitários:
7.1 Classificação e Mecanismos de ação dos principais grupos utilizados.
7.2 Inter relação entre as principais doenças causadas por protozoários com os
princípios indicados para tratamento destas.
7.3 Inter relação entre as principais doenças causadas por nematódeos com os
princípios indicados para tratamento destas.
7.4 Inter relação entre as principais doenças causadas por cestódeos e
trematódeos com os princípios indicados para tratamento destas.
8. Apresentação de Documentário sobre doenças Parasitárias e/ Ou Casos
clínicos e Diagnóstico.
9. Aula Prática: Identificação de Protozoários em Lâminas.
9.1 Demonstração de lâminas de Protozoários- Visualização prática das
estruturas dos seguintes parasitos:
9.2 Leishmania
9.3 Trypanosoma
9.4 Plasmodium
9.5 Toxoplasma
9.6 Relatório da prática realizada.
10. Aula Prática/ Teórica: Exame de fezes para a detecção de protozoários
10.1 Técnica de Sheater modificada
10.2 Relatório da prática realizada.
11. Técnica de Faust;
11.1 Giardíase: Aspectos Morfológicos, Patogênicos, Clínicos, Diagnóstico e
Tratamento.
12. : Técnica de Willis Moolay
12.1 Exame de fezes para a detecção de ovos de helmintos.
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12.2 Relatório da prática realizada.
13 Aula prática: exame de fezes III
13.1 Técnica de Hoffman.
13.2 Realização de Relatório da Prática Realizada.
14. Aula Prática: Demonstração de lâminas e frascos de helmintos e ArtrópodesVisualização prática das estruturas dos parasitos.
14.1 Realização de relatório da prática realizada.
15. Revisão geral aulas práticas./ Estudo Dirigido e/ou Estudo de trabalhos
Científicos.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas
Aulas Práticas
Arguições
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CIMERMAN, B. FRANCO, M. A. Atlas de parasitologia humana: com a
descrição e imagens de artrópodes, protozoários, helmintos e moluscos. São
Paulo: Atheneu, 2011.
NEVES, D P. Parasitologia humana. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005.
REY, L. Bases da Parasitologia Médica. Editora Guanabara, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AMATO, N. V. CORREA, L. L. Exame parasitológico das fezes. Sarvier. 1991.
CIMERMAN, B. FRANCO, M. A. Atlas de parasitologia: artrópodes, protozoários
e helmintos. São Paulo: Atheneu, 2002.
DE CARLI, G. A. Parasitologia Clínica. Seleção de Métodos e Técnicas de
Laboratório Diagnóstico das Parasitoses Humanas. Ed Atheneu, 2001.
MORAES, R G de ; LEITE, I da C ; GOULART, E G. Parasitologia e micologia
humana. Cultura Medica, 2008.
REY, L. Parasitologia. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2001.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 4º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Fisiopatologia e Anatomia Patológica
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I- EMENTA
Conhecimentos teóricos e práticos acerca do funcionamento celular e dos
sistemas circulatório, respiratório, excretório, digestório e neuro-imuno-endócrino
do ser humano no contexto da prática médica, atentando para os processos
funcionais envolvidos, suas interações biológicas com os demais sistemas e com
o meio ambiente e suas implicações fisiopatológicas nos campos da saúde e
doença.
II- OBJETIVOS GERAIS
• Propiciar conhecimentos acerca dos processos e leis biológicas que regem
o funcionamento dos vários órgãos e sistemas que compõem o organismo
humano, como subsídio para o entendimento do estado de doença e seus
mecanismos patogênicos.
III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Permitir a compreensão dos mecanismos fisiopatológicos que regem os
estados de disfunção corpórea, assim como introduzir conceitos e
condutas pertinentes à experimentação e às formas de investigação e
raciocínio científicos.
• Permitir a compreensão dos processos fisiopatológicos que compõem os
quadros das doenças, reconhecer e interpretar a evolução das doenças,
relacionando sempre às alterações histopatológicas, bem como introduzir
conceitos pertinentes aos métodos de investigação laboratorial relacionado
ao processo patológico.
IV- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Introdução ao estudo da Fisiopatologia e Anatomia Patológica: conceitos da
saúde, doença, etiologia, patogenia, prognóstico, terapêutica, profilaxia, sinais e
sintomas;
Agentes físicos, químicos e biológicos. Hereditariedade em Patologia.
Lesão e necrose: padrão de degeneração e morte celular, etiologia, patogenia,
prognóstico.
Alterações do crescimento e da diferenciação celular: atrofia hipertrofia,
hiperplasia, metaplasia, displasia, anaplasia, hipoplasia, aplasia.
Neoplasias: características gerais dos tumores, etiologia, natureza da
transformação neoplásica, nomenclatura, interações entre tumor e hospedeiro.
Acúmulos intracelulares e Calcificações.
Inflamação, imunidade e infecção.
Cicatrização e Reparo.
Distúrbios da função hematopoiética.
Função circulatória e suas alterações – Alterações do fluxo sanguíneo, da
pressão arterial e da condução e ritmo cardíaco; insuficiência cardíaca e choque.
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Trombose, Embolia, Infarto, Hipertensão, Arterosclerose, Edema, Hiperemia
Passiva e Ativa, Choque.
Doenças
Infecciosas
Fúngicas
(Candidíase,
Histoplasmose,
Paracoccidioidomicose e Aspergilose), Virais (HPV, HSV, HIV, HBV, HBC) e
Bacterianas (Tuberculose e Sífilis).
Função respiratória e suas alterações – Fisiopatologia dos distúrbios da inflação
pulmonar, dos distúrbios obstrutivos das vias aéreas, insuficiência respiratória e
síndrome da hiperventilação.
Função renal e suas alterações – Distúrbios da regulação das concentrações de
sódio e água, potássio, cálcio e fosfato. Distúrbios da função glomerular.
Alterações no equilíbrio ácido-básico. Insuficiência renal.
Função digestiva e suas alterações – Manifestações dos distúrbios
gastrointestinais. Principais distúrbios do esôfago, estômago, intestino delgado e
grosso. Alterações da função hepatobiliar e do pâncreas exócrino
Função endócrina e suas alterações – Alterações no controle endócrino do
crescimento e do metabolismo. Distúrbios da hipófise, da tireóide, das
paratireóides, do pâncreas endócrino e do córtex supra-renal.
V- ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O trabalho de ensino / aprendizado na disciplina de Fisiopatologia e Anatomia
Patológica será fundamentado em aulas teóricas expositivas, bem como em aulas
práticas demonstrativas e atividades experimentais realizadas sob a orientação
dos docentes.
VI- AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII- BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
BRASILEIRO FILHO, G. BOGLIOLO – Patologia Geral. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2004/2009.
PORTH, C.M. Fisiopatologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004/2010.
ROBBINS, S.L.; COTRAN, R.S. Robbins – Patologia Bases Patológicas das
Doenças. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
Bibliografia Complementar
ANTCZAK, S.E. Fisiopatologia Básica. Rio de Janeiro:Lab Editora. 2005.
FARIA, J.L. Patologia Geral. Fundamentos da Doenças, Com Aplicações
Clínicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
GOLDMAN, L.; AUSIELO, D. SHAFER, A. J. Cecil: Medicina. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014.
LANGE, F.; SILBERNAGL, S. Fisiopatologia. Texto e Atlas. Porto Alegre:
Artmed. 2006.
MONTENEGRO, M.R.; FRANCO, M. Patologia – Processos Gerais. São
Paulo:Atheneu Editora, 2004/2008.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 4º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) (Optativa)
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas
I – EMENTA
Estudo de temas considerados relevantes para o exercício da função do professor
em diferentes instituições de ensino inclusive públicas e particulares. Discussão
de aspectos referentes a estudos linguísticos e línguas de sinais, história da
educação de surdos e a aquisição da escrita pelo surdo. A importância da
LIBRAS no desenvolvimento sociocultural do surdo e em seu processo de
escolarização, educação bilíngue e bi cultural. Vocabulário básico em LIBRAS.
II – OBJETIVOS GERAIS
Conhecimento básico da LIBRAS para utilização do futuro profissional enquanto
prática de inclusão escolar, social e cultural.
Apreensão da LIBRAS no ensino a alunos surdos matriculados em salas de aula
regulares da educação básica e do ensino fundamental ao ensino superior.
Analisar de forma critica e reflexiva as questões relativas à educação de surdos.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Compreender historicamente a práxis relacionada à educação da pessoa surda.
Desenvolver habilidades necessárias para compreensão e aquisição da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), em nível básico.
Identificar o papel e importância da LIBRAS na constituição do sujeito surdo e,
consequentemente, em sua aprendizagem integral.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Implicações históricas, políticas, culturais e linguísticas na educação dos
surdos.
2. Bilinguismo e Educação de Surdos
3. Papel da língua de sinais na aquisição da língua portuguesa.
4. Gramática da Língua Brasileira de Sinais
5. Formação das palavras em Libras
6. Estrutura das frases em Libras–
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O curso será desenvolvido por meio de:
• Leitura e análise de textos.
• Realização online de exercícios teóricos e práticos da língua de sinais.
• Encontros presenciais para tirar dúvidas dos exercícios realizados online
pelos alunos.
VI – AVALIAÇÃO
Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto.
A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da IES.
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VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
LODI, A. C. Letramento e minorias. São Paulo: Mediação, 2014.
MACHADO, P. C. A Política educacional de integração/inclusão: um olhar
sobre o egresso surdo. Florianópolis: UFSC, 2008.
SILVA, I. R.; KAUCHAKJE, S.; GENUELI, Z. M. Cidadania, surdez e linguagem:
desafios e realidades. 2 ed. Plexus, 2003.
Bibliografia Complementar
BOTELHO, P. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e
práticas pedagógicas. São Paulo: Autêntica, 2005.
CAPOVILLA, F. C.; RAFATHEL, W. D. Novo deit-libras: dicionário enciclopédico
ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira, Vol. I e II: Sinais de A à Z. São
Paulo: EDUSP, 2009.
SANTANA, A. P. Surdez e linguagem: aspectos e implicações neolinguísticas.
São Paulo: Plexus, 2007.
SKLIAR, C. A surdez: um olhar sobre as diferenças. São Paulo: Mediação, 2003.
SOARES, M. A. L. A educação do surdo no Brasil. 2 ed. São Paulo: Autores
Associados, 2005.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 4º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Ciências Sociais
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I - EMENTA
Introdução às Ciências Sociais. O pensamento sociológico clássico. Capitalismo
no Brasil. Globalização. Transformações no Trabalho. Política. Questões
Urbanas. Movimentos Sociais.
II – OBJETIVOS GERAIS
Caberá a disciplina Ciências Sociais, contribuir para que os alunos compreendam
sob a perspectiva científica, os principais problemas da sociedade capitalista e
contribuir para o desenvolvimento das seguintes competências:
• Senso crítico e capacidade de contextualização
• Pensamento estratégico
• Visão sistêmica
• Consciência ética e social
Afora isso, através das estratégias de trabalho e de avaliação, os alunos deverão
ter a oportunidade de desenvolver as competências:
Senso crítico e capacidade de contextualização
• Comunicação e expressão
• Desenvolvimento pessoal
• Trabalho em Equipe
III OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O objetivo primeiro da disciplina Ciências Sociais é levar os alunos a
compreender que o capitalismo é um modo de organização econômico e social
construído historicamente e quais são os fundamentos teóricos desse modelo de
sociedade.
Outro objetivo da disciplina tem a ver com o aprendizado dos diferentes princípios
explicativos para os fenômenos sociais. Esses princípios explicativos
compreendem diferentes estilos de pensamento, distintas visões da sociedade, do
mundo.
Por fim, um último objetivo relaciona-se a reflexão, com base nos diferentes
princípios explicativos dos problemas latentes do mundo contemporâneo.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 – Introdução ao pensamento científico sobre o social
1.1 – As origens do pensamento sobre o social
1.2 - A sociologia pré-científica
1.3 - O pensamento científico sobre o Social
2 – Transformações sociais do século XVIII
2.1 – Revoluções burguesas:
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2.1.1. Revolução Francesa
2.1.2. Revolução Industrial
3 – As principais contribuições do pensamento sociológico clássico
3.1 – Emile Durkheim e o pensamento positivista
3.1.1. – A relação indivíduo x sociedade
3.1.2. – Os fatos sociais; A consciência coletiva
3.1.3. Solidariedade mecânica e orgânica
3.2.. – Karl Marx e o materialismo histórico e dialético
3.2.1. – Classes Sociais
3.2.2. – Ideologia e alienação
3.2.3. – Salário, valor, lucro, mais-valia
3.2.4. – A amplitude da contribuição de Karl Marx
3.3. – Max Weber e a busca da conexão de sentido
3.3.1. – Ação social; Tipo Ideal
3.3.2. – A tarefa do cientista
3.3.3. – A ética protestante e o espírito do capitalismo
3.3.4. – Teoria da burocracia / Tipos de dominação
4 – A formação da sociedade capitalista no Brasil
4.1 – Industrialização e formação da sociedade de classes
4.2 - A formação das classes médias urbanas
4.3 - O capitalismo dependente
5 - Globalização e suas consequências 5.1.- A globalização comercial e
financeira 5.2.- As novas tecnologias
6 – Transformações no Trabalho
6.1. - O processo de precarização do Trabalho
6.2. - Desemprego estrutural; informalidade
7 – Política e relações de poder
7.1. – Política, Poder, Estado
7.2. – Democracia e cidadania
7.3. – Participação política
8 – Questões Urbanas
8.1. – A cidade e seus problemas
8.2. A questão ambiental urbana
8.3. – Violência urbana
9 – Movimentos sociais
9.1. - A sociedade em movimento
9.2.- Movimentos da sociedade em rede
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
• Aulas expositivas e seminários com incentivo à participação dos alunos no
questionamento e discussões.
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• Deverão ser, sempre, sugeridos materiais de leitura adicionais, como forma
de estimular/orientar o desenvolvimento pessoal dos alunos
VI – AVALIAÇÃO
Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela Instituição.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a
centralidade do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez; Campinas: UNICAMP,
2005.
BARBOSA, Alexandre F. O mundo globalizado: política, sociedade e economia.
4 ed. São Paulo, São Paulo: Contexto, 2008.
COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à Ciência da Sociedade. 2 ed. São
Paulo: Ed. Moderna, 2009.
Bibliografia Complementar
FERREIRA, Delson. Manual de Sociologia: dos clássicos à sociedade de
informação. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2015.
MARTINS, Carlos B. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2009.
TELES, M. L. S Sociologia para jovens: iniciação a sociologia. 7 ed. Petrópolis:
Vozes, 2000.
VIEIRA, Liszt. Cidadania e Globalização. São Paulo: Record, 2003.
VITA, A. Sociologia da Sociedade Brasileira. 9 ed. São Paulo: Ática, 1998.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 4º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Relações Étnico-Raciais (Optativa)
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas
I – EMENTA
A partir da aprovação da Lei 10.639/2003, torna-se necessário a formação para
uma prática educacional e profissional sob a perspectiva das relações étnicoraciais no Brasil, abordando os seguintes elementos: conceito de raça e etnia;
racismo e relações raciais no Brasil (o mito da democracia racial); história da
afrodescêndencia no Brasil; imagens, representações e estereótipos dos negros
no Brasil; identidade, diferença, interação e diversidade nas relações étnicoraciais; escola e currículo para a promoção da igualdade racial.
II – OBJETIVOS GERAIS
Caberá à disciplina Relações Étnico-Raciais e Afro- Descendência contribuir para:
• a formação de uma consciência crítica em relação às questões étnicoraciais no Brasil;
• o estudo das principais correntes teóricas brasileiras acerca do tema de
africanidade e relações étnico-raciais;
• uma futura prática pedagógica e profissional de promoção da igualdade
racial na escola e na comunidade.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Espera-se que o aluno seja capaz, através desta disciplina, de:
• avaliar situações de conflitos inter-étnicos e promover ações que
incentivem a igualdade e o respeito à diversidade no contexto escolar;
• compreender a relevância do papel da escola na promoção da igualdade
racial, envolvendo-se pessoalmente nesse projeto.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – Relações Étnico-raciais no Brasil
Raça, racismo, preconceito e discriminação. Etnia, etnicidade e etnocentrismo.
O racismo científico e as idéias eugenistas no Brasil.
O racismo à brasileira: o mito da democracia racial e o arco-íris brasileiro. A
condição dos afro-descendentes na sociedade brasileira.
Movimentos negros na luta contra o racismo: para uma nova condição afrodescendente.
A especificidade das ações afirmativas.
UNIDADE II – Africanidades e o anti-racismo no Brasil
O Anti-racismo na Legislação Brasileira: da Constituição ao Estatuto da Igualdade
Racial.
Africanidades: alguns aspectos da História Africana dos Negros no Brasil.
Heranças coloniais africanas e a formação de um país chamado Brasil.
Diáspora, travessia dos escravizados e o constrangimento de seres humanos à
condição de objetos.
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Resistência negra e o movimento abolicionista: acontecimentos antes e depois da
Lei Áurea.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Modalidade presencial:
Aulas expositivas;
Leitura e discussão dos textos;
Estudo dirigido realizado em sala de aula ou extraclasse (individual e/ou em
grupo);
Aulas envolvendo atividades práticas; Seminários;
Projeção e análise de filmes e letras de músicas.
Modalidade à distância:
Videoaula; Chat; Fórum de discussão; Leitura e análise de textos.
Sugestões para pesquisas e seminários:
- Levantamento de dados do IBGE (Censos e PNAD) – desigualdades entre
brancos e negros, de preferência dados recentes.
- Comunidades Quilombolas no Brasil atual – são centenas de quilombos
legalizados no Brasil, para pesquisar sua localização, forma de vida, cultura,
processo de reconhecimento oficial, economia etc.
- Materiais didáticos disponíveis na rede sobre História da África e História do
Negro no Brasil – há muitos livros para downloads na internet.
- Materiais de apoio ao professor para o trabalho com as relações étnico-raciais
– muitos sites oferecem planos de aula, idéias de atividades, sugestão de filmes
etc.. Os alunos podem elaborar planos de aula, de atividades para serem
aplicadas aos alunos.
VI – AVALIAÇÃO
Na modalidade presencial, os alunos serão avaliados de acordo com as normas
regimentais e critérios específicos da disciplina. O processo formal de avaliação
do aprendizado compreende duas avaliações bimestrais (NP1 e NP2), que devem
conter 40% questões objetivas e 60% dissertativas. As médias bimestrais poderão
ser compostas por notas de provas, trabalhos, seminários e participação em sala
de aula que possibilitem a apuração das competências e habilidades
desenvolvidas ao longo do curso. A avaliação do aprendizado deve ser realizada
em todos os momentos, em cada atividade intra e extraclasse, privilegiando a
formação integral do aluno. Serão respeitados os critérios de aprovação definidos
pela Instituição e explicitados no manual acadêmico.
Na modalidade à distância, os alunos farão provas objetivas bimestrais (NP1 e
NP2) e prova discursiva respeitando-se os critérios de aprovação definidos pela
Instituição, conforme definido no Manual Acadêmico.
VII – BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DAMATTA, R. A. O que faz o Brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
DIWAN, P. Raça Pura. São Paulo: Contexto, 2007.
SANTOS, H. A busca de um caminho para o Brasil: a trilha do círculo vicioso. 2
ed. São Paulo: SENAC, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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CAVALLEIRO, E. dos S. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo,
preconceito e discriminação na educação infantil. 6 ed. São Paulo: Contexto,
2015.
CASHMORE, E. Dicionário de Relações Étnicas e Raciais. 2 ed. São Paulo:
Selo Negro, 2000.
DE PAULA, M. HERINGER, R. (orgs.) Caminhos convergentes: Estado e
Sociedade na Superação das Desigualdades Raciais no Brasil. Rio de Janeiro:
Fundação
Heinrich
Boll,
ActionAid,
2009.
Disponível
em:
<https://br.boell.org/sites/default/files/caminhos_convergentes.pdf>. Acesso em 21
set. 2016.
PINSKY, J. 12 faces do preconceito. 11 ed. São Paulo: Contexto, 2014.
SCHWARCZ, L. Racismo no Brasil. 2 ed. São Paulo: Publifolha, 2001.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 4º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Educação Ambiental (Optativa)
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas
I - EMENTA
Promover o desenvolvimento profissional dos alunos através de propostas
educacionais que valorizam a sua formação não mais baseada na racionalidade
técnica, e sim em novos conhecimentos para a teoria e prática de ensinar.
Fornecer a compreensão de que a atividade docente desta disciplina está
associada a uma valorização humanitária, crítica, cultural e reflexiva, de acordo
com as exigências do mundo contemporâneo. Propor a discussão do ensino da
educação ambiental baseado na formação de um sujeito ecológico, portador de
valores éticos, atitudes e comportamentos ecologicamente orientados, que
incidem sobre o plano individual e coletivo.
II - OBJETIVOS GERAIS
Introduzir o aluno na visão de totalidade do processo educacional em sua
inserção no contexto sociocultural.
III - OBJETIVOS ESPECIFICOS
O aluno deverá compreender e estabelecer reflexões sobre a atividade docente
em educação ambiental e deverá realizar projetos que abordem a questão
ambiental em seus desdobramentos educativos, a respeito das propostas e
desafios que hoje se apresentam nas práticas da Educação Ambiental no Brasil.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Introdução a disciplina. A crise ambiental e a questão da consciência ambiental.
- Os caminhos da Educação Ambiental no Brasil. A agenda 21: instrumento para a
transformação social.
- A educação ambiental segundo a lei n.º 9.795 /99. A educação ambiental como
disciplina curricular e os parâmetros curriculares nacionais.
- O projeto pedagógico e a Educação Ambiental no ensino fundamental, médio e
universitário.
- A interdisciplinaridade como eixo norteador de projetos em educação ambiental.
- O papel do professor em educação ambiental: a reflexão sobre a sua prática
pedagógica. Teoria e prática docente para a educação ambiental.
- A Educação Ambiental e o desenvolvimento de diferentes valores e de
comportamentos na relação humana com o meio ambiente.
V- ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas dialógicas, aulas dinâmicas através de encenação teatral,
pintura, esculturas, debates promovendo a participação dos alunos em
demonstrações práticas/audiovisuais, DVD’s e textos para discussão em sala e
acompanhamento dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos grupos de
alunos.
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VI – AVALIAÇÃO
As avaliações e o critério de aprovação seguem o determinado pela instituição,
que por sua vez estão divulgados no manual do aluno e abordados com os alunos
no primeiro dia de aula.
No segundo Bimestre os alunos devem apresentar um trabalho referente a um
projeto de educação Ambiental. Este trabalho ira compor em 20% a nota deste
bimestre.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
ALVES, N. Formação de professores: pensar e fazer. 8 ed / 11ed. São Paulo:
Cortez, 2015.
CARVALHO, I. C. de M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. 6
ed. São Paulo: Cortez, 2016.
DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. 9 ed. São Paulo: Gaia,
2008.
Bibliografia Complementar
ANTUNES, C. Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender. Porto
Alegre: Artmed, 2010.
BARBIERI, J. C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudança
da agenda 21. 13 ed. Petrópolis: Vozes, 2011.
CARSON, R. Primavera Silenciosa. São Paulo: Gaia, 2010.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006.
PHILIPPI JÚNIOR, A.; PELICIONE, M. C. F. Educação ambiental e
sustentabilidade. 2 ed. São Paulo: Manole, 2014.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 4º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Marketing Pessoal (Optativa)
CARGA HORÀRIA SEMESTRAL: 20 horas
I - EMENTA
Abordagem sobre as técnicas de marketing aplicadas a pessoa, como forma de
valorizar a imagem pessoal e fortalecer relacionamentos pessoais e profissionais.
Desenvolve a habilidade de ressaltar características próprias de uma pessoa,
valorizando, construindo e expondo diferenciais de ordem pessoal e profissional,
de forma ética e convincente. O conjunto de estratégias e técnicas éticas que
ajudam a desenvolver importantes habilidades de percepção, convívio social e
profissional, liderança e carisma como ferramenta de trabalho e de negócios.
II - OBJETIVOS GERAIS
• Propiciar ao estudante o ferramental necessário para se apresentar em
variados contextos de forma positiva, ética e convincente.
• Transmitir ao estudante as características das principais técnicas de
marketing pessoal;
• Propiciar uma visão geral dos conceitos para planejamento de seu próprio
marketing pessoal.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Sedimentar todos os conceitos e técnicas de marketing pessoal.
2. Desenvolver no estudante a capacidade de planejamento seu próprio marketing
pessoal e de outras pessoas entre seu convívio pessoal e profissional.
3. Saber controlar e medir a eficácia das ações, desenvolvendo as habilidades de
percepção, liderança e convívio social e profissional.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1) Definições sobre marketing versus marketing pessoal
2) Planejamento Estratégico Pessoal e Profissional
. Descobrindo sua missão
. Determinando seus valores
. Promovendo uma visão de futuro
3) Autoconhecimento Pessoal e Profissional
. Análise SWOT
. Balanced Scorecard
4) Estratégia de Construção de sua marca Pessoal:
. Embalagem: aparência, etiqueta, vocabulário
. Conteúdo: formação, currículo, competências, técnicas de apresentação e
oratória
. Visibilidade: marca, slogan, cartão de visita, home page, e-mail
. Ênfase: repetição, comunicação, credibilidade
. Divulgação: networking, eventos, oportunidades, redes sociais
. Diferenciação: concorrência, autenticidade, ética
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V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
1. Aulas teórico/práticas-expositivas seguidas de exercícios práticos.
2. Utilização de recursos audiovisuais e apresentação de materiais em uso no
mercado.
VI – AVALIAÇÃO
Prova bimestral baseada no conteúdo aplicado em cada módulo.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São
Paulo: Prentice Hall, 2000.
RAMPERSAD, Hubert. O DNA da sua marca pessoal: um novo caminho para
construir e alinhar uma marca vencedora. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
RAMPERSAD, Hubert. Balanced scorecard pessoal: o caminho para a
felicidade individual, integridade pessoal e eficácia organizacional. Rio de Janeiro:
Qualitymark, 2010.
Bibliografia Complementar
ALVES, T. Construção da marca pessoal. São Paulo: Totalidade, 2008.
DUHIGG, C. O poder do hábito: por que fazemos o que fazemos na vida e nos
negócios. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.
KAPLAN, R. S. A estratégia em ação: Balanced scorecard. 26 ed. São Paulo:
Elsevier, 1997.
NODÓLSKIS, H. Comunicação redacional atualizada. 11 ed. São Paulo:
Saraiva, 2005.
SANTOS, A. H. Planejamento pessoal: guia para alcançar suas metas. São
Paulo: Vozes 2009.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 4º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Direitos Humanos (Optativa)
CARGA HORÀRIA SEMESTRAL: 20 horas
I - EMENTA
Estudo de temas considerados relevantes para o exercício dos direitos humanos,
promovendo a responsabilidade social orientada à visão holística e missão prática
dos direitos humanos como forma de vida para os países democráticos. Essa
disciplina deve promover diálogos e debates que conduzam ao pensamento
crítico e a análise sistêmica sobre o futuro da humanidade e prol da justiça
econômica e social. Ainda, incentiva o entendimento das implicações morais e
políticas dos direitos humanos para que se conscientizem que os indivíduos são
protegidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos aceita pela maioria
das nações.
II - OBJETIVOS
Desenvolver o conhecimento básico dos conceitos apresentados na Declaração
Universal dos Direitos Humanos;
Promover a responsabilidade social e o pensamento crítico acerca do
desenvolvimento humano e social;
Enfatizar práticas como: exercício dos direitos iguais, defender os fundamentos da
liberdade, da justiça e da paz; e
Elevar o compromisso de promover a cooperação com a Organização das
Nações Unidas em ações que semeiem respeito universal e a manutenção ou
conquista das liberdades.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Compreender historicamente a práxis relacionada aos Direitos Humanos.
- Desenvolver habilidades necessárias para compreensão, respeito e aplicação
dos Direitos Humanos.
- Identificar o papel e importância dos Direitos humanos na constituição do sujeito
e, consequentemente, em sua formação como cidadão e profissional.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução ao sistema de direitos humanos
2. Implementação dos Instrumentos Universais de Direitos Humanos
3. Sistemas Regionais de Proteção e Promoção de Direitos Humanos
a. Europa
b. Américas
c. África
d. Outras Regiões
4. Proibição da tortura
5. Direito de não viver na pobreza
6. Antirracismo e não discriminação
7. Direito à saúde
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8. Direitos humanos das mulheres
9. Primado do Direito e julgamento justo
10. Liberdades religiosas
11. Direito à educação
12. Direitos humanos da criança
13. Direitos humanos em conflito armado
14. Direito ao trabalho
15. Direito à privacidade
16. Liberdade de expressão e liberdade dos meios de informação
17. Direitos à democracia
18. Direito das minorias
19. Direito ao asilo
20. A luta global pelos Direitos Humanos
21. Movimentos de direitos humanos e a construção da cidadania
22. Políticas públicas de direitos humanos (órgãos de defesa, proteção e
promoção de direitos humanos)
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O curso será desenvolvido por meio de:
- Leitura e análise de textos.
- Realização online de exercícios teóricos e práticos da língua de sinais.
VI – AVALIAÇÃO
- Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto.
- A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da IES. (As
avaliações e o critério de aprovação seguem o determinado pela instituição, que
por sua vez estão divulgados no manual do aluno).
VII - BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOBBIO, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
FERREIRA FILHO, M. G. Direitos humanos fundamentais. São Paulo, SP:
Saraiva, 2006.
MELLO, C. A. B. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3 ed. São
Paulo: Malheiros, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GUERRA, Sidney. Direitos humanos & cidadania. São Paulo, SP: Atlas, 2012.
HERKENHOFF, João Baptista. Direitos humanos: a construção universal de
uma utopia: a dialética dos direitos humanos. 3 ed. Aparecida, SP: Santuário,
1997. 217 p. ISBN 8572004556 (broch.)
MONDAINI, Marco. Direitos humanos. São Paulo, SP: Contexto, 2016.
NAÇÕES UNIDAS. Diretos Humanos: a carta universal dos direitos humanos. Nº
2.
Rev.
1.
1995-2004.
Disponível
em:
<
http://direitoshumanos.gddc.pt/pdf/Ficha_Informativa_2.pdf>.
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos. V.1 Juruá Editora. 2011.
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SIQUEIRA JUNIOR, P H ; OLIVEIRA, M A M de. Direitos humanos e cidadania.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 4º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Bioquímica Metabólica
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I- EMENTA
A disciplina fornecerá conhecimentos básicos bioquímicos do metabolismo de
biomoléculas.
Análise do catabolismo, anabolismo e metabolismo das biomoléculas reguladoras
e estruturais, envolvimento da bioenergética e termodinâmica das reações mais
importantes além das enzimas envolvidas e controle hormonal.
II- OBJETIVOS GERAIS
Com os conhecimentos fornecidos pela disciplina, auxiliar o aluno compreender o
metabolismo dos seres vivos e suas disfunções, bem como sua regulação.
Estudar as disfunções bioquímicas e relacioná-las com a possível utilização de
fármacos.
III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Preparar o aluno para discussão de temas relacionados com a bioquímica que
serão abordados durante o curso de Farmácia em outras disciplinas.
Mostrar ao aluno a necessidade e função dos diversos tipos de biomoléculas
presentes na dieta dos seres vivos.
IV- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Carboidratos: digestão, absorção e transporte dos carboidratos.
Metabolismo de Carboidratos: estudo das estruturas, enzimas, regulação das
enzimas marca passo e patologias relacionadas. Ativação de AMPc com as
implicações na glicogênese e glicogenólise. Bioenergética.
Glicólise, Ciclo de Krebs e Cadeia Respiratória, Gliconeogênese, Glicogênese,
Glicogenólise, Via das Pentoses.
Lipídeos: digestão, absorção e transporte dos lipídeos.
Metabolismo de Lipídeos: estudo das estruturas, enzimas, regulação das enzimas
marca passo e patologias relacionadas.
Lipólise, lipogênese, metabolismo do colesterol e dos corpos cetônicos.
Proteínas: Digestão, absorção e transporte dos aminoácidos.
Metabolismo de Proteínas: Degradação de proteínas e aminoácidos endógenos:
Ciclo da uréia e associando-a com a formação de creatinina
Ácidos nucléicos: Digestão, absorção e absorção dos ácidos nucléicos.
Metabolismo dos ácidos nucléicos. Visão geral da síntese de bases nitrogenadas.
Replicação: estudo do mecanismo e enzimas relacionadas.
Transcrição: visão geral do processo
Tradução: estudo do mecanismo, enzima relacionada e estudo do local de ação
de alguns antibióticos nesta via em procariotos e eucariotos. Degradação dos
ácidos nucléicos: estudo das reações e enzima marca passo
Biossíntese e degradação de proteínas: código genético e regulação dos
processos. Ciclo da ureia e síntese de creatinina
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Síntese e degradação do heme: análise das vias, regulação e patologias
relacionadas.
Vitaminas e sais minerais: importância, conceito, classificação, estudo de alguns
deles com fonte, funções e carência (patologias).
V- ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O curso será ministrado através de aulas teóricas e práticas, sendo as aulas do
tipo expositivas na lousa ou com a ajuda de data show, transparências ou
projeções. Quando pertinente a exibição de vídeos.
Devem ser relacionadas pesquisas atuais no campo da bioquímica,
principalmente na biotecnologia e avanços na área da Farmácia.
Comentar a participação das várias substâncias bioquímicas ou reações
metabólicas no cotidiano do ser vivo, bem como a interpretação bioquímica do
processo em que participa.
VI- AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII-BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
CHAMPE, P.C., HARVEY, R.A. Bioquímica Ilustrada. Artmed. 2008.
LEHNINGER, A. L. Princípios de bioquímica. 5. ed. São Paulo, Artmed, 2014.
STRYER, L. Bioquímica. 6. ed. Rio de Janeiro : Guanabara-Koogan, 2004.
COMPLEMENTAR
DEVLIN T.M. Manual de Bioquímica e correlações. Editora. Edgard Blucher,
2011.
CAMPBELL, M K ; FARRELL, S O. Bioquímica: bioquímica básica. São Paulo:
Thomson, 2007.
FERREIRA, C. P. Bioquímica básica. 8º. ed. São Paulo: MNP, 2010.
MURRAY, R. K. Bioquímica Ilustrada de Harper. Editora McGraw-Hill, 2005.
VOET D, VOET J G, PRATT C W. Fundamentos de Bioquímica, Editora
Artmed, 2014.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Biomedicina
SÉRIE: : 4º Semestre
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas
I – EMENTA
Complemento de conteúdos para aprofundamento de conhecimentos na formação
do biomédico por meio de exercícios em sala de aula.
II – OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos
explorados na sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente de
trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora da
sala de aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos Exercícios Disciplinares (ED) corresponde ao conteúdo da
disciplina de Imunologia Básica.
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos, na ferramenta online, exercícios referentes
ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V- AVALIAÇÃO
Mínimo de 70% acertos dos exercícios convalidados pelo professor.
VI – BIBLIOGRAFIA
A bibliografia indicada para a realização dos Estudos Disciplinares corresponde à
bibliografia do Plano de Ensino da disciplina do semestre.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 4º Semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 80 horas
I - EMENTA
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em
formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do Projeto
Multidisciplinar do curso.
II - OBJETIVOS GERAIS
As Atividades Práticas Supervisionadas visam:
- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula;
- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações, elaboração
de relatórios e trabalhos;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências e
conhecimento entre os professores e estudantes.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:
- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento
intelectual integrado;
- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do
conhecimento;
- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo das APS corresponde ao Projeto Multidisciplinar específico de cada
curso, planejado para ser desenvolvido no 4º semestre na forma de casos clínicos
pertinentes a área de conhecimento biomédico.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se o seu
desenvolvimento, conforme previsto no Manual de APS do aluno. As APS
correspondentes ao Projeto Multidisciplinar serão orientadas por um professor
designado pelo coordenador do curso. Os estudantes deverão elaborar trabalhos
no semestre contemplando temas da disciplina em vigência. O trabalho será em
grupo de até 10 alunos. Os estudantes do grupo deverão ir à biblioteca,
pesquisar, discutir com os professores das disciplinas envolvidas e detalhar os
assuntos propostos nos casos clínicos. O controle acadêmico das APS será feito
via sistema online, no final do semestre, cada estudante deverá anexar no
sistema o seu trabalho.
VI- AVALIAÇÃO
O representante de sala deverá entregar ao docente ou coordenador de curso
uma cópia gravada em CD-ROM ou em pen drive com todos os trabalhos da
turma. O lançamento da avaliação será online, obedecendo aos critérios de notas
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inferiores a 7,0 (sete) serão computadas pelo sistema como “reprovação”, já as
notas iguais ou superiores a 7,0 serão computadas como “aprovação” para os
estudantes.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
As obras referenciadas no semestre correspondente.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
As obras referenciadas no semestre correspondente.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 5º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Uroanálise e Fluidos Corporais
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
A disciplina fornecerá subsídios para o reconhecimento e compreensão do estudo
dos aspectos fisiológicos de rim e discussão da avaliação laboratorial do sistema
urinário e analise laboratorial de fluidos biológicos extravasculares.
II - OBJETIVOS GERAIS
Compreender os procedimentos utilizados no laboratório de analises clinicas,
envolvendo a coleta de material e métodos gerais de analises relacionado a urina
e fluidos corporais e correlaciona-los com a fisiopatologia dos processos
envolvidos.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Executar procedimentos de coleta, processamento e conservação de amostras
biológicas para analises laboratoriais de urina e fluidos corporais extravasculares.
Realizar, interpretar, emitir laudos e responsabilizar-se tecnicamente pelos
exames laboratoriais, dentro dos padrões de qualidades e normas de segurança.
Caracterizar patologias que apresentam alterações metabólicas e fazer a
correlação clinico laboratorial.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Apresentação da disciplina, objetivos, conteúdo programático, bibliografia,
critérios e sistemas de avaliação. Conceitos introdutórios
2. Função renal e formação da urina
3. Urianálise
3.1 Considerações gerais e aplicação clinica
3.2 Coleta, processamento, conservação e armazenamento da amostra para
urianalise
4. Laboratório – Exame físico – metodologia e interpretação clinica
5. Exame químico de analise de urina
5.1 Metodologia, fundamentos e interpretação clinica
6. Laboratório – Exame químico (reação – pH urinário, proteínas, glicose, corpos
cetônicos, bilirrubina, urobilinogênio, sais biliares, sangue, nitrito, leucócitos, acido
ascórbico)
7. Analise microscópica do sedimento urinário – elementos anormais e correlação
clinica
8. Laboratório – Observação e contagem na câmera de newbauer de emacia
leocócitos células epiteliais, cilindros, cristais, muco e leveduras
9. Analise laboratorial de fluidos corporais
Aspectos bioquímicos, clínicos e metodológicos dos diversos constituintes dos
fluidos corporais e a relação clinico – laboratorial
9.1 Liquido cefalorraquidiano ( LCR)
9.2 Liquido sinovial
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9.3 Liquidos serosos
9.4 Sêmen
10. Liquido cefalorraquidiano
10.1 Coleta da amostra
10.2 Conservação da amostra
10.3 Processamento da amostra
11. Laboratório – Exame físico e exame bioquímico do LCR
12. Liquido sinovial
12.1 Coleta e processamento da amostra
12.2 Controle de qualidade
13. Laboratório – Exame físico e físico do liquido sinovial
14. Espermograma
14.1 Processamento da amostra
15. Laboratório – Exame físico e químico do sêmen
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Os assuntos serão desenvolvidos com aulas expositivas teóricas e práticas com
recursos audio-visuais sobre os temas abordados e seminários e discussão de
casos clínicos.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII - Bibliografia
Bibliografia Básica
LIMA AO et al. Métodos de laboratório aplicados à clinica: técnica e
interpretação. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
HENRY, JB. Diagnótico Clinico e Tratamento por Métodos Laboratoriais. São
Paulo: Manole, 2012.
STRASINGER, S. K.; DI LORENZO, M. S. Urianálise e Fluidos Corporais. São
Paulo: Editora Médica Paulista, 2004.
Bibliografia Complemantar
DOMINICZAK MH. Bioquímica Médica. Elsevier, 2005.
LORENZI, T.F. Manual de Hematologia – Propedêutica e Clínica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan. 2010.
MOTTA, V. T. Bioquímica Clinica para o Laboratório. Rio de Janeiro: Medbook
Editora Científica Ltda, 2009.
MOURA, R. A.; WANDA, C.S.; PURCHIO, A.; ALMEIDA, T. V. Técnicas de
laboratório. São Paulo : Atheneu, 2002
RODWELL, V W ; BENDER, D A ; BOTHAM, K M ; KENNELLY, P J ; WEIL, P A.
Bioquímica ilustrada de Harper. Porto Alegre: AMGH, 2017.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 5º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Bioestatística Aplicada a Biomedicina
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
A importância da Bioestatística nas pesquisas de saúde. Estatística descritiva e
indutiva. As medidas de posição e dispersão. Histogramas e representações
gráficas. Correlação linear.
II – OBJETIVOS GERAIS
Possibilitar aos alunos as condições para o desenvolvimento do pensamento
estatístico aplicado às pesquisas na área de Biomedicina.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de analisar dados estatísticos
resultantes de pesquisas, interpretar gráficos e testes e identificar relação entre
variáveis.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. A importância da Estatística na Biomedicina. Estatística descritiva e indutiva.
População e Amostra. Amostragem: Conceito. Tipos de variáveis: Qualitativas e
Quantitativas. Variáveis Quantitativas: contínuas e discretas. Amostragem: casual,
estratificada e sistemática. Determinação do número de amostras em análise
estatística.
2. Tabela de Distribuição de Frequências. Conceito de classe e frequência
(Frequência simples - absoluta e relativa/ Frequência acumulada - absoluta e
relativa. Cálculo da média, mediana e moda em tabela de frequência.
3. Medidas de Tendência Central em Amostragens: Média Aritmética e Média
Ponderada; Mediana; Moda; Quartis e amplitude interquartílica. Medidas de
Variação em Amostragens: Variância. Definição, importância e cálculo. Desvio
Padrão. Definição, importância e cálculo. Coeficiente de Variação. Definição,
importância e cálculo.
4. Construindo modelos estatísticos. Como descrever variáveis quantitativas e
qualitativas. Análise da representação gráfica adequada. Prática com papel
milimetrado.
5. Teste de Hipótese: Hipóteses Estatísticas. Hipótese Nula e Alternativa. Erros
de Hipótese: tipo I e II. Nível de Significância do Teste de Hipótese. Tipos de
Testes de Hipótese: bilateral, unilateral à direita e unilateral à esquerda. Exemplos
Básicos de Teste de Hipótese para média pela distribuição normal. Probabilidade:
Eventos: definição e tipos. Probabilidade: definição e propriedades. Distribuição
de probabilidade. Cálculo de média populacional e desvio padrão populacional em
distribuições de probabilidade.
6. Relação entre a distribuição normal e a média populacional. Relação entre a
distribuição normal e a variância. Analisando variáveis categóricas: Chi Quadrado.
Como interpretar. Como calcular. Representação gráfica. Tabela de Chi
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Quadrado. Odds ratio: razão de chances. Reportando resultados por extenso.
Exercícios.
7. Distribuição t. Teste t para uma amostra. Como interpretar. Como calcular.
Representação gráfica. Tabela de teste t. Reportando resultados por extenso.
Exercícios.
8. Teste t para duas amostras independentes. Como interpretar. Como calcular.
Representação gráfica. Tabela de teste t. Reportando resultados por extenso.
Exercícios.
9. Teste t pareado. Como interpretar. Como calcular. Representação gráfica.
Tabela de teste t. Reportando resultados por extenso. Exercícios. Variável
aleatória Z (normal padrão ou normal reduzida).
10. Distribuição Normal: Cálculo de probabilidade em uma distribuição normal.
Variável aleatória Z (normal padrão ou normal reduzida). Tabela Normal Padrão.
Intervalo de Confiança para média: Estimativa: Definição. Estimativa pontual e
intervalar. Aplicações. Grau de Liberdade. Nível de confiança. Nível de
significância. Tabela z. Cálculo de intervalo de confiança para pequeno volume de
amostras. Erro de estimativa. Distribuição z.
11. ANOVA: Análise de Variância. Como interpretar. Como calcular.
Representação gráfica. Tabela F. Reportando resultados por extenso. Exercícios.
12. Correlação Linear: Definição. Aplicações. Cálculo de correlação linear.
Interpretação de resultados de correlação linear. Regressão Linear: Definição.
Aplicações. Cálculo de regressão linear. Interpretação de resultados de regressão
linear.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O conteúdo será ministrado por meio de aulas expositivas e de prática de
exercícios.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia básica
GLANTZ AS. Princípios de Bioestatística, editora McGraw-Hill, 2014.
PERERA R; HENEGHAN C; BADENOCH D. Ferramentas Estatísticas no
Contexto Clínico. Editora Artmed, 2010.
VIEIRA, S. Bioestatistica: topicos avancados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
Bibliografia complementar
CALLEGARI-JACQUES, Sídia. Bioestatística: princípios e aplicações. São
Paulo: Artmed, 2003.
JEKEL, J F ; KATZ, D L ; ELMORE, J G. Epidemiologia, bioestatística e
medicina preventiva. Porto Alegre: Artmed, 2005.
MOORE, D. S. Introdução a Prática da Estatística. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
SOARES, J. F.; SIQUEIRA, A. L. Introdução à estatística médica. UFMG. MG,
2003.
SPIEGEL MR ; SCHILLER JJ; SRINIVASAN RA. Probabilidade e Estatística.
Editora Bookman, 2013.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 5º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Citopatologia e Citologia Clínica
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
A disciplina estuda a citopatologia cérvico-vaginal, citopatologia mama,
citopatologia respiratória, citopatologia urinária e recursos de apoio diagnóstico
em citopatologia.
II - OBJETIVOS GERAIS
- Conhecer a citopatologia cérvico-vaginal, Citopatologia mama, Citopatologia
respiratória, Citopatologia urinária;
- Aprender os recursos de apoio diagnóstico em citopatologia;
- Interpretação de exames patológicos e normais;
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conhecimento das técnicas de rotina em serviço de citopatologia;
- Noções de escrutínio e interpretações dos exames citopatológicos dos diversos
sistemas estudados
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.Citopatologia:
1.1.Histórico e importância em medicina preventiva
1.2.Citologia: conceito e campo de estudo
1.3. Estrutura e funcionamento de um laboratório de Citopatologia
2.Citopatologia Cérvico- Vaginal:
2.1. Anatomia e histologia do aparelho genital feminino;
2.2. Coleta e processamento de material para exame citopatológico
2.3. Colorações de Papanicolaou e coloração de Shorr
3. Citopatologia Cérvico- Vaginal:
3.1.Citologia cérvico-vaginal normal
3.2.Citologia Cérvico-vaginal: pré-menarca, gravidez e menopausa
3.3.Citologia Hormonal
Prática: Identificar os esfregaços cérvicos-vaginais: normais, pré-menarca,
gravidez e menopausa.
4. Citopatologia Cérvico-Vaginal/Alterações celulares que caracterizam a
inflamação:
4.1.Em relação ao citoplasma:
a)Condensação do citoplasma;b)Vacuolização do citoplasma;c)Vacúolo ou halo
perinuclear;d)Ceratinização;e)Pseudoeosinofilia;e)Metacromasia
4.2.Em relação ao núcleo:
a)Cariopicnose;b)Espessamento
da
membrana
nuclear
;c)Cariorrexe;
d)Cariomegalia;e)Multinucleação
4.3.Lesões inflamatórias cervico – vaginais:
a)Hiperplasia; b)Metaplasia escamosa atípica; c)Reparo; d)Cervicite Folicular
5.Infecções Vaginais
180

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA

5.1. Infecções Bacterianas;
5.2.Infecções fúngicas;
5.3. Infecções por protozoários;
6. Infecções virais;
6.1.Herpes
6.2.Papiloma Vírus Humano (HPV);
7. Classificações:
7.1 Evolução dos conceitos e das classificações: a)Papanicolaou;b) Reagan,
c)Richart; d) Bethesda ;e) Nomenclatura Brasileira
8. Lesões cérvico vaginal:
8.1 Lesões intraepitelial de Baixo Grau
8.2 Lesões intraepitelial de Alto Grau
9.Carcinomas cérvico –vaginais
9.1. Carcinoma in situ
9.2. Carcinoma invasor
10. Adenocarcinomas cérvico –vaginais
10.1 Adenocarcinoma in situ
10.2 Adenocarcinoma invasor
10.3 Outras neoplasias
11. Células escamosas atípicas e células glandulares atípicas
11.1. ASC-US
11.2.ASC-H
11.3. AGC
12. Recursos de apoio diagnóstico
12.1. Citologia em Meio Líquido,
12.2.Captura Híbrida, PCR,
12.3.Imuno - histoquímica
13. Citopatologia da mama
13.1. Revisão da anatomia e histologia da mama
13.2. Coleta e confecção dos esfregaços
13.3 Citologia normal da mama
13.4 Citologia neoplásica da mama
14. Citopatologia Vias respiratórias
14.1. Revisão da anatomia e histologia do sistema respiratório
14.2. Coleta e confecção dos esfregaços
14.3 Citologia normal do sistema respiratório
14.4 Citologia neoplásica do sistema respiratório
15. Citopatologia trato urinário
15.1. Revisão da anatomia e histologia do trato urinário
15.2. Coleta e confecção dos esfregaços
15.3 Citologia normal do trato urinário
15.4 Citologia neoplásica do trato urinário
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas Teóricas e Práticas;
Seminários;
Trabalhos de pesquisa em artigos científicos;
VI-AVALIAÇÃO
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A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
CONSOLARO, M.E.L.& MARIA-ENGLER, S.S. Citologia Clínica CérvicoVaginal: Texto e Atlas. São Paulo: Editora Roca, 2012.
GAMBONI, M ; MIZIARA, E F. Manual de citopatologia diagnostica. São Paulo:
Manole, 2013.
RUBIN, E. Patologia: Bases Clínicopatológicas da Medicina. Rio de Janeiro:
Guanabara-Koogan, 2006.
Bibliografia Complementar
ELEUTÉRIO JR., J. Noções Básicas de Citologia Ginecológica. São
Paulo:Editora Santos. 2009.
HAYHOE, F G J ; FLEMANS, R J. Atlas colorido de citologia hematológica.
Porto Alegre: Artes Medicas, 2000.
KOSS, L.G.; GOMPEL, C. Introdução à Citopatologia Ginecológica com
Correlações Histológicas e Clínicas. São Paulo: Editora Roca, 2006.
LIRA NETO, J. B. Atlas de citopatologia e histolopatologia do colo uterino.
Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan. 2000.
SOLOMON, D. Sistema Bethesda para Citopatologia Cervicovaginal. 2ª
Edição. Rio de Janeiro:Revinter. 2005.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 5º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Bioquímica Clínica
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
Organização do laboratório de bioquímica. Procedimentos técnicos nos métodos
de análise bioquímica. Controle de qualidade em análises bioquímicas de
elementos nitrogenados não protéicos: uréia, creatinina e ácido úrico. Provas de
função hepática. Análises bioquímicas das enzimas. Análises bioquímicas das
proteínas plasmáticas. Análises bioquímicas dos lipídeos. Análises bioquímicas
da glicose. Equilíbrio hidro-eletrolítico. Equilíbrio ácido-básico. Além de
Conhecimento e atualização instrumental. Discussão e interpretação clínica dos
resultados, e implantação de sistemas de controle de qualidade em análises
bioquímicas. Correlacionamento de resultados bioquímicos com fisiopatologia.
Fatores interferentes dos resultados das análises bioquímicas.
II - OBJETIVOS GERAIS
Atuação em laboratórios de análise clínicas, na área de Bioquímica Clínica, no
estudo dos aspectos bioquímicos, clínicos e metodológicos dos diversos
constituintes bioquímicos do organismo e a relação clínico-laboratorial.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aprendizagem de técnicas e métodos para o diagnóstico das alterações:
Metabolismo dos carboidratos – diabetes Mellitus: glicemia, teste de tolerância
oral à glicose, Hb glicada.
Metabolismo nitrogenado: creatina, uréia, ácido úrico, proteínas.
Metabolismo dos lipídeos: lipídeos, colesterol total, triglicerídeos, HDL.
Função hepática: bilirrubinas.
Atividades enzimáticas: transaminase, fosfatases, lactato desidrogenase,
creatinafosfoquinase, amilase.
Uroanálise.
Eletroforese.
Controle de qualidade.
Interpretação de quadros clínicos.
Conhecer e compreender o valor potencial e as limitações dos testes. Assegurar o
desempenho e a interpretação apropriada de cada teste.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Apresentação da disciplina, objetivos, conteúdo programático, bibliografia,
critérios e sistema de avaliação.
2. Coleta e conservação de amostras biológicas:
2.1 Material biológico;
2.2 Coleta de sangue (sistema de coleta com vácuo e seringa);
2.3 Soro e plasma.
2.4. Coagulantes, anticoagulantes, desproteinizantes e estabilizantes de
amostras.
183

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA

2.5. Técnicas de punção venosa. Conservação de amostras
3. Métodos analíticos: reações colorimétricas e cinéticas com ou sem coenzimas
em equipamentos semi-automatizados, automatizados e manuais; utilização de
metodologia por Fotometria, Quimioluminescência e Eletroquimioluminescência,
ensaios imunoenzimáticos nas determinações de marcadores tumorais, drogas
terapêuticas e de abuso. Eletroforese: Princípio e equipamentos. Aplicação à
determinação de diferentes constituintes. Eletroforese de proteínas, hemoglobina
e lipoproteínas.
4. Qualidade Total/Garantia da qualidade- abrangência, objetivos, métodos
adotados e controle analítico através de análises de dados estatísticos (precisão,
exatidão, Gráficos de Levey-Jennings e regras de Westgard).
5. Líquidos cavitários- composição química e análise citológica dos exudatos e
transudatos. Caracteres físicos e químicos e diferenciação entre ambos. Liquorcaracteres normais: físicos, químicos e citológicos. Exame de liquor. Marcadores
tumorais: metodologias utilizadas e importância.
6. Perfil bioquímico Pancreático:
6.1 Analisar o metabolismo de carboidratos
6.2. Ação enzimática de amilase e lipase
6.3. Principais patologias associadas ( Diabetes Mellitus e Pancreatite).
6.4. Hemoglobina glicada.
6.5. Determinação da glicemia, amilasemia e lipasemia.
7. Perfil bioquímico Renal:
7.1 Analisar o metabolismo nitrogenado;
7.2 Degradação e excreção de aminoácidos (uréia);
7.3 Creatina / creatinina;
7.4 Ácido úrico: diagnóstico e metabolismo;
7.5 Aspectos fisiopatológicos da função renal.
7.6. Provas laboratoriais de rotina para a avaliação renal, determinação da
uremia, creatinemia e determinação para diagnóstico de gota úrica (uricemia)
8. Perfil bioquímico Hepático:
8.1 Analisar o metabolismo de compostos nitrogenados não protéicos (Heme);
8.2 Metabolismo das bilirrubinas (Icterícias);
8.3 Enzimas do tecido hepático (AST, ALT, fosfatase alcalina e gama glutamil
transferase);
8.4 Princípios patológicos associados.
8.5 Determinação sanguínea de bilirrubinas, ALT, fosfatase alcalina e gama g-t.
9. Perfil bioquímico Lipídico
9.1. Analisar o metabolismo de lipídeos (colesterol e triacilglicerol);
9.2. Alterações do metabolismo lipidico – interrelação metabólica das
lipoproteínas plasmáticas ( HDL, LDL e VLDL);
9.3. Doenças cardiovasculares – mecanismos bioquímicos e relevância da
aterogênese;
9.4. Dislipidemias.
9.5. Determinação da colesterolemia total, HDLc e triacilgliceridemia:
9.5.1. Aplicação da equação de Friewold;
9.5.2. Índice de Castelli (LDL/HDL).
10. Perfil bioquímico Cardíaco:
10.1. Analisar a ação das enzimas cardiovasculares;
10.2. Aspectos fisiopatológicos dos distúrbios de natureza enzimática princípios
gerais e enzimas relevantes no diagnóstico e na terapêutica das doenças;
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10.3. Isoenzimas de interesse clínico (CK-MB, LDH1);
10.4. Diagnóstico do Infarto do miocárdio.
10.5. Determinação bioquímica de principais enzimas no diagnóstico do infarto do
miocárdio (CK total, TGO, DHL)
11. Perfil bioquímico das enfermidades ósseas:
11.1. Analisar o metabolismo dos íons (cálcio e fósforo);
11.2. Função, formação, metabolismo e patologias associadas;
11.3. Situações patológicas: hipoparatireodismo e hiperparatireodismo.
11.4. Determinação da calcemia, fosfatemia e urina tipo 1
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
- Aulas teóricas expositivas.
- Aulas práticas.
- Seminários e discussão de casos clínicos
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
HENRY, J.B. Diagnóstico Clínico e tratamento por Métodos laboratoriais. São
Paulo: Manole, 2012.
KANAAN, S; GARCIA TERRA, M. A. Bioquímica Clínica. Ed. Atheneu, São
Paulo, 2014.
LIMA, A.O.; SOARES, J. B.; GRECO,J.B.; GALIZZI,J.; CANÇADO,J.R. Métodos
de laboratório aplicados à Clínica – Técnica e Interpretação. Rio de Janeiro;
Guanabara Koogan. 2001.
Bibliografia Complementar
CAMPBELL, M. K. Bioquímica. Porto Alegre: Artmed. 2003.
LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger: princípios de
bioquímica. São Paulo: Sarvier, 2013.
MOTTA, V.T. Bioquímica Clínica para o Laboratório. Princípios e
Interpretações. EDUCS. 2012.
MOURA. R.A.; WADA, C.S.; PURCHIO, A.; ALMEIDA,T.V. Técnicas de
laboratório. São Paulo: Atheneu, 1998.
STRYER, L. Bioquímica. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
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PLANOS DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 5º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Metodologia do Trabalho Acadêmico
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Dar conhecimento da relação da produção científica e
Fornecer instrumental básico para a realização
bibliográfica e organização de trabalhos pautados
Fornecer fundamentação teórico-científica para a
acadêmicos.

o contexto histórico social.
adequada da pesquisa
por princípios científicos.
realização de trabalhos

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Introduzir o aluno na linguagem científica por meio de uma visão geral das várias
formas de planejamento de pesquisa, tendo como objetivo fornecer ao aluno
instrumentos para elaborar um projeto de pesquisa, redigir e apresentar relatórios
e trabalhos acadêmicos.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. História da ciência e das universidades.
2. Conhecimento científico versus senso comum. Pesquisa teórica versus
pesquisa empírica.
3. Os quatro tipos de conhecimento: popular, filosófico, religioso e científico
4. A determinação histórica na produção do conhecimento.
5. O papel da ciência na sociedade atual. A ciência e a pós-modernidade.
6. Iniciação à pesquisa científica.
7. Teorias. Métodos.
8. Levantamento bibliográfico. Organização, funcionamento e uso da biblioteca.
9. A busca nas fontes de informação: primária, secundária e terciária.
10. A Internet e o ciberespaço, novo plano de captação da informação. Fontes de
informação: Sibi (USP), Portal Periódicos da CAPES , IBICT , SCIELO , Web of
Science, Normas ABNT
11. Introdução à estruturação do trabalho acadêmico.
V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas, destinadas a ministrar o programa da disciplina.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
ALVES, Rubem. Filosofia da ciência, São Paulo, Ars Poética, 1996.
LAKATOS, E. Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de
Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 1991.
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SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 1993.
Bibliografia Complementar
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho
científico; elaboração de trabalhos na graduação.-6 edição-São Paulo: Atlas,
2003.
BASTOS, L.R.; PAIXÃO, L. ; FERNANDES, L. M. Manual para a elaboração de
projetos e relatórios de pesquisa, teses e dissertações. Rio de Janeiro: Zahar
Editores, 1979.
CERVO, A. L. & Bervian, P. A. Metodologia Científica. São Paulo: Makron
Books, 1996.
CHIZZOTI, A. A pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo, Ed.
Cortez, 1995.
DEMO P. Introdução à metodologia da ciência, São Paulo: Atlas, 1991.
DEMO P. Metodologia científica em ciências sociais, São Paulo: Atlas, 1989.
GIL, A. C. Projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1994.
HAGUETTE, T. M. F. Metodologias qualitativas na sociologia. 6.a. Ed.
Petrópolis, Vozes, 2000.
LUCKESI, C. C. Fazer universidade uma proposta metodológica. São Paulo:
Editora Cortez, 1987.
MINAYO M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.
4.a. ed. São Paulo-Rio de Janeiro, Hucitec/Abrasco, 1996.
MINAYO, M.C.S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 17ª ed.
Petrópolis: Vozes, 2000.
MOREIRA, D. A. O método fenomenológico na pesquisa. São Paulo: Pioneira
Thomson, 2002.
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 6ª edição. São Paulo, Cortez,
1994.
SOLOMON, DV. Como fazer uma monografia, 4. ed, São Paulo : Martins
Fontes, 1996.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 5º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Microbiologia e Micologia Clínica
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
- Estuda os principais grupos de bactérias e fungos causadores de doenças em
seres humanos, considerando seus aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos,
métodos de diagnóstico laboratorial e tratamento.
II - OBJETIVOS GERAIS
- Fornecer conhecimentos teóricos e práticos sobre as principais infecções
causadas por bactérias e fungos, estabelecendo suas formas de diagnósticos e
de controle.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Caracterizar bactérias e fungos relacionados a doenças que acometem seres
humanos;
- Permitir contato com a rotina de um laboratório de microbiologia/micologia
clínica, considerando as diferentes técnicas utilizadas para diagnóstico.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Considerações gerais sobre a microbiologia no laboratório de análises clínicas,
biossegurança e CIH.
Cultivo e crescimento de microrganismos: a) Meios de cultura; b) Controle de
crescimento c)princípios de provas bioquímicas. d) automação.
Diagnóstico microbiológico das infecções: tegumentares; do trato urinário;
intestinais; respiratórias;genitais e meningites.
Diagnóstico diferencial de cocos Gram positivos: a) Staphylococcus spp; b)
Streptococcus spp; c) Enterococcus spp. Abordar Cepas como MRSA e
Enterococcus resistentes à vancomicina.
Diagnóstico diferencial de: a) Neisseria spp; b) Micobactérias
Diagnóstico diferencial de: a) Bacilos Gram-negativos não fermentadores; b)
Haemophilus spp; c) Bordetella spp
Diagnóstico diferencial de enterobactérias: a) Salmonella spp., b) Shigella spp; c)
Yersinia spp; d) Escherichia coli
Diagnóstico diferencial de: a) Corynebacterium spp, b) Bacillus spp; c) Listeria
spp; d) Pseudomonas spp(cepas multirresistentes). Abordar Antrax.
Diagnóstico diferencial de: a) Campylobacter spp; b) Vibrio spp;
Características gerais dos fungos: metabolismo, crescimento e cultivo;
Micoses superficiais: Ptiríase versicolor;
Micoses cutâneas: Onicomicose, Dermatomicoses cutâneas
Micoses subcutâneas: Esporotricose;
Micoses sistêmicas: Paracoccidioidomicose, Criptococose, Coccidioidomicose,
Histoplasmose e Pneumocistose.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
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Aulas teóricas expositivas, aulas práticas em grupo, realização de estudos
dirigidos.
VI– AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA
Básica
BROOKS GF, CARROLL KC; BUTEL JS; MORSE; AS; MIETZNER TA.
Microbiologia Médica. Editora: McGraw-Hill, 2006.
MURRAY, P. et al. Microbiologia médica. Rio de Janeiro,ELSEVIER 2000.
TRABULSI, L.R. et al. Microbiologia. 5 edição : Editora Atheneu, 2008.
Complementar
MADIGAN MT; MARTINKO JM; DUNLAP PV; CLARK DP. Microbiologia de
Brock, 12a edição, Editora: Artmed, 2010.
OPLUSTIL, C.P.; ZOCCOLI, C.M.; TOBOUTI, N.R.; SINTO, S.I. Procedimentos
básicos em microbiologia clínica. 3 ed. São Paulo: Savier, 2010
RIBEIRO, M. C.; SOARES, M. M. S. R. Microbiologia prática: roteiro e manual,
bactérias e fungos. São Paulo: Atheneu, 2011.
RIBEIRO, M. C.; STELATO M. Microbiologia Prática – Aplicações de
Aprendizagem de Microbiologia Básica, 2a edição, São Paulo: Atheneu, 2011.
TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C.L. Microbiologia. 8 ed. Porto Alegre:
Artmed, 2008.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 5º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Imunologia Clínica
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
A Disciplina de Imunologia Clínica estuda os principais grupos de
microorganismos causadores de doenças em seres humanos, considerando seus
aspectos epidemiológicos, aspectos clínicos, métodos de diagnóstico laboratorial
e tratamento, proporcionando ao aluno conhecimento
básico e aplicado ao exercício da profissão farmacêutica no seu sentido amplo.
II - OBJETIVOS GERAIS
Fornecer conhecimentos teóricos e práticos sobre as principais infecções,
estabelecendo suas formas de diagnóstico e controle.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Permitir contato com a rotina de um laboratório de Imunologia Clínica,
considerando as diferentes técnicas utilizadas para diagnóstico.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação do curso: conteúdo, avaliação, estudo dirigido.
Revisão: Sistema Imune (células, tecidos, órgão linfóides); Antígeno (definição,
epítopo, imunogenicidade, antigenicidade), antígeno recombinante, fatores que
interferem na imunogenicidade; Anticorpo (estrutura básica Fab, Fc, sítio
combinatório).
Interação Antígeno-Anticorpo “in vitro” (características: especificidade,
reversibilidade, constante de afinidade). Reação cruzada, reação inespecífica,
anticorpos de alta e baixa avidez.
Anticorpo monoclonal.
Controle de Qualidade em Imunoensaios
Amostras utilizadas em Imunoensaios (indicar o material biológico, cuidados com
a coleta, transporte, preparo do paciente)
Biossegurança e Descarte
Importância e Aplicação da Imunologia Clínica
Aplicação dos testes imunológicos em bancos de sangue (triagem de doadores,
importância da entrevista, testes imunológicos para HIV, VHB, VHC, Sífilis,
Doença de Chagas, HTLV, resultado falso-positivo, resultado falso-negativo.
Parâmetros imunológicos: conceitos de: especificidade, sensibilidade, falsopositivo, falso-negativo, reação cruzada, reação inespecífica.
Exercício (provão 2000 – parâmetros).
Doenças Congênitas: Toxoplasmose, Sífilis, Rubéola, Citomegalovírus:
transmissão, caracterização, epidemiologia, diagnóstico imunológico e molecular,
profilaxia, tratamento.
Discussão de caso clínico.
Introdução às técnicas imunológicas – reagentes não marcados
Reações de precipitação e aglutinação
190

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA

Introdução às técnicas imunológicas – reagentes marcados
Técnicas Sorológicas:
Imunoenzimáticos ELISA, dot-ELISA, Western blotting
Infecções virais: HIV/AIDS: histórico, transmissão, profilaxia, epidemiologia,
diagnóstico imunológico e molecular, estudo de vacinas. Abordar a importância da
“janela sorológica” em HIV. Diferenciar do vírus HTLV. Triagem em banco de
sangue. Relacionar a imunodeficiência.
Discussão de caso clínico.
Hepatites A, C, D e E: transmissão, profilaxia, diagnóstico imunológico e
molecular, vacina VHA.
Discussão de caso clínico.
Hepatite B: transmissão, profilaxia, diagnóstico imunológico e molecular, vacina.
Diferenciar doador de sangue vacinado, não vacinado, em fase aguda, em fase
crônica.
Discussão de caso clínico.
Infecções virais: Dengue e Febre Amarela: histórico, transmissão, profilaxia,
diagnóstico imunológico e molecular, epidemiologia, vacinas.
Infecções Transfusionais – critérios de triagem, seleção de doadores, metodologia
adequada, agentes transmissíveis por transfusão
V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas, aulas práticas em grupo, realização de estudos
dirigidos.
VI - AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
FERREIRA, A W. & ÁVILA, S.L.M. Diagnóstico Laboratorial das Principais
doenças Infecciosas e Auto-imunes. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan,
2013.
PARSLOW, T.G., STITES, D.P., TERR, A.I., IMBODEN, J.B. Imunologia Médica.
10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2004.
VAZ, A J.; TAKEI, K.; BUENO, E.C. Imunoensaios: Fundamentos e Aplicações.
Série Ciências Farmacêuticas. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007.
Bibliografia Complementar
ABBAS, A K.; LICHTMAN. A. & PROBER, J. Imunologia Celular e Molecular.
Elsivier, 2002.
ABBAS, A.K., LICHTMAN, A.H. Imunologia Básica. Elsevier, 2003.
CHAPEL, H. Imunologia para o clínico. Rio de Janeiro: Revinter, 2003.
LEVINSON, W. & JAWETZ, E. Microbiologia Médica e Imunologia. Editora
Artmed, 2002.
ROITT, I M ; RABSON, A. Imunologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2003.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Biomedicina
SÉRIE: : 5º Semestre
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas
I – EMENTA
Complemento de conteúdos para aprofundamento de conhecimentos na formação
do biomédico por meio de exercícios em sala de aula.
II – OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos
explorados na sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente de
trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora da
sala de aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos Exercícios Disciplinares (ED) corresponde ao conteúdo da
disciplina de Bioquímica Clínica.
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos, na ferramenta online, exercícios referentes
ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V- AVALIAÇÃO
Mínimo de 70% acertos dos exercícios convalidados pelo professor.
VI – BIBLIOGRAFIA
A bibliografia indicada para a realização dos Estudos Disciplinares corresponde à
bibliografia do Plano de Ensino da disciplina do semestre.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 5º Semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 80 horas
I - EMENTA
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em
formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do Projeto
Multidisciplinar do curso.
II - OBJETIVOS GERAIS
As Atividades Práticas Supervisionadas visam:
- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula;
- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações, elaboração
de relatórios e trabalhos;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências e
conhecimento entre os professores e estudantes.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:
- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento
intelectual integrado;
- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do
conhecimento;
- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo das APS corresponde ao Projeto Multidisciplinar específico de cada
curso, planejado para ser desenvolvido no 5º semestre na forma de casos clínicos
pertinentes a área de conhecimento biomédico.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se o seu
desenvolvimento, conforme previsto no Manual de APS do aluno. As APS
correspondentes ao Projeto Multidisciplinar serão orientadas por um professor
designado pelo coordenador do curso. Os estudantes deverão elaborar trabalhos
no semestre contemplando temas da disciplina em vigência. O trabalho será em
grupo de até 10 alunos. Os estudantes do grupo deverão ir à biblioteca,
pesquisar, discutir com os professores das disciplinas envolvidas e detalhar os
assuntos propostos nos casos clínicos. O controle acadêmico das APS será feito
via sistema online, no final do semestre, cada estudante deverá anexar no
sistema o seu trabalho.
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VI- AVALIAÇÃO
O representante de sala deverá entregar ao docente ou coordenador de curso
uma cópia gravada em CD-ROM ou em pen drive com todos os trabalhos da
turma. O lançamento da avaliação será online, obedecendo aos critérios de notas
inferiores a 7,0 (sete) serão computadas pelo sistema como “reprovação”, já as
notas iguais ou superiores a 7,0 serão computadas como “aprovação” para os
estudantes.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
As obras referenciadas no semestre correspondente.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
As obras referenciadas no semestre correspondente.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 6º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Biologia Molecular Aplicada à Biomedicina
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I - EMENTA
Conceitos fundamentais de Biologia Molecular. Estrutura dos ácidos nucléicos e
aspectos relacionados a sua organização e funcionalidade tanto em células
procarióticas como em células eucarióticas. Visando também familiarizar o aluno
com as técnicas básicas utilizadas em Biologia Molecular (Tecnologia do DNA
Recombinante), e aplicabilidade desta tecnologia no diagnóstico clínico
laboratorial e em diferentes áreas da atividade do profissional biomédico.
II - OBJETIVOS GERAIS
Proporcionar aos alunos um conhecimento amplo da área de biologia molecular,
sua aplicabilidade nas áreas de pesquisa básica, clínica e nas áreas de
diagnóstico.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Proporcionar aos alunos o conhecimento básico dos processos moleculares de
transmissão e expressão da informação genética;
- conhecimento básico de técnicas de Biologia Molecular e da sua aplicabilidade
nas diferentes áreas de atuação do biomédico;
- Desenvolver nos alunos as habilidades necessárias à execução e interpretação
de técnicas de Biologia Molecular;
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
• Noções básicas sobre a estrutura de ácidos nucléicos;
• Replicação do DNA;
• Organização gênica em procariotos e em eucariotos;
• Transcrição e processamento de RNA;
• Código genético;
• Síntese de proteínas;
• Noções gerais sobre a reação de polimerização em cadeia- PCRamplificação enzimática de DNA; PCR em tempo real;
• Clivagem de DNA com endonucleases de restrição;
• Análise de DNA por eletroforese em géis de agarose;
•
•
•
•

Noções básicas de clonagem molecular (enzimas e vetores utilizados);
Purificação de fragmentos de DNA de géis de agarose;
clonagem de fragmento de DNA purificado em vetor plasmidial;
Técnicas de biologia molecular aplicadas ao diagnóstico clínico-laboratorial
de doenças infecto-parasitárias, malígnas e genéticas;
• Detecção de agentes patogênicos no ambiente e em alimentos;
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• Noções gerais de técnicas de biologia molecular como Extração de DNA e
RNA – incluindo aula prática, sobre Hibridização - Northern Blot, Southern
Blot, Western Blot e Microarray;
• Testes de paternidade e forense;
• Avaliação da combinação de tecidos para transplantes;
•
•
•
•
•
•
•

Noções de terapia gênica;
Mapeamento genético;
Aconselhamento genético;
Manejo laboratorial;
Técnicas de detecção de mutações gênicas;
Correlações genótipo-fenótipo;
Polimorfismos moleculares.

V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas, atividades em grupo (seminários e grupos de
discussão), aulas práticas.
VI - AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos será feita através de provas bimestrais, bem como pelas
demais atividades realizadas pelos alunos, de acordo com os Critérios de
Avaliação da Instituição.
VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J. Biologia Molecular da Célula. São Paulo:
ArtMed. 2003.
De ROBERTS, E.M.F.; PONZIO, R.; HIB, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de
Janeiro: Guanabara-Koogan, 2003.
JUNQUEIRA. et al. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan, 2002.
Bibliografia Complementar
COOPER, G et al A célula uma abordagem molecular. Manole 2000.
MALACINSKI, G M. Fundamentos de Biologia Molecular. Rio de Janeiro:
Guanabara-Koogan, 2001.
TURNER, P.C Biologia Molecular. Editora Guanabara Koogan. 2002.
WATSON, J D. Biologia molecular do gene. Porto Alegre: Artmed, 2006.
ZAHA, A. Biologia Molecular Básica. Editora Mercado Aberto. 2003.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 6º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Farmacologia Aplicada a Biomedicina
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I - EMENTA
A Farmacologia pode ser definida como o estudo dos efeitos das substâncias
químicas sobre a função dos sistemas biológicos. Esta ciência engloba o
conhecimento da história, origem, propriedades físicas e químicas, associações,
efeitos bioquímicos e fisiológicos, mecanismos de absorção, biotransformação e
excreção dos fármacos para seu uso terapêutico ou não.
II - OBJETIVOS GERAIS
A disciplina de Farmacologia tem como objetivos gerais proporcionar aos alunos
de graduação do curso de Biomedicina os conceitos básicos de Farmacologia
Geral visando à capacitação do aluno para o entendimento da terapêutica
medicamentosa. Durante o curso, dá-se ênfase aos mecanismos de ação das
principais drogas e medicamentos, relacionando-os à fisiopatologia das principais
doenças sistêmicas.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da disciplina de Farmacologia os alunos do curso de Biomedicina deverão
estar aptos a:
• Expor como a Farmacologia surgiu e constantemente evolui como
disciplina científica, associando-a com outras ciências biomédicas.
Deverão também conhecer as atuais subdivisões da Farmacologia e seus
princípios gerais;
• Compreender as diferenças entre as formulações farmacêuticas e vias de
administração de fármacos, entendendo como esses e outros fatores
podem alterar as principais etapas da Farmacocinética das substâncias
(absorção, distribuição, biotransformação e excreção);
• Descrever as interações químicas e físicas entre o fármaco e a célula-alvo
e definir a sequência e abrangência das suas ações, entendendo conceitos
básicos de Farmacodinâmica, como receptores, interações entre fármacos,
entre outros;
• Conhecer a farmacologia do sistema nervoso autônomo, do sistema
nervoso periférico e central, do sistema cardiovascular e do sangue, do
sistema renal, da dor e inflamação, do sistema digestório, do sistema
respiratório, do sistema endócrino, dos agentes anti-infecciosos e
quimioterápicos;
• Entender as principais interferências de medicamentos com análises
laboratoriais.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
13. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA FARMACOLOGIA
13.1. Histórico e princípios gerais de farmacologia;
13.2. Divisões da farmacologia.
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14. FARMACOCINÉTICA
14.1. Noções básicas de formulações farmacêuticas;
14.2. Vias de administração de fármacos (características principais);
14.3. Absorção;
14.4. Distribuição;
14.5. Biotransformação;
14.6. Excreção.
15. FARMACODINÂMICA
15.1. Alvos moleculares para ação dos fármacos;
15.2. Interações fármaco-receptor: conceitos de
antagonistas e eficácia, curvas de concentração-efeito;
15.3. Interações de fármacos;
15.4. Tolerância, dependência e abstinência.

afinidade,

agonistas,

16. FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO
16.1. Anatomia e fisiologia básicas do sistema nervoso autônomo;
16.2. Transmissão adrenérgica (síntese e liberação da noradrenalina, receptores
adrenérgicos, fármacos adrenérgicos e antiadrenérgicos);
16.3. Transmissão colinérgica (síntese e liberação da acetilcolina, receptores
colinérgicos, fármacos colinérgicos e anticolinérgicos).
17. FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO
17.1. Fármacos que afetam os gânglios autônomos;
17.2. Fármacos bloqueadores neuromusculares;
17.3. Anestésicos locais.
18. FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL
18.1. Fármacos ansiolíticos e hipnóticos;
18.2. Fármacos antiepilépticos;
18.3. Fármacos usados nos distúrbios afetivos (antidepressivos e estabilizadores
do humor);
18.4. Fármacos antipsicóticos.
19. FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL
19.1. Fármacos usados no tratamento de doenças neurodegenerativas;
19.2. Fármacos analgésicos (opioides);
19.3. Fármacos estimulantes do SNC e psicotomiméticos;
19.4. Dependência e abuso de fármacos;
19.5. Anestésicos gerais.
20. FARMACOLOGIA DO SISTEMA ENDÓCRINO
20.1. Hormônios hipofisários, hipotalâmicos e outros hormônios;
20.2. Insulina e antidiabéticos;
20.3. Anticoncepcionais;
20.4. Antitireoidianos.
21. FARMACOLOGIA DO SISTEMA CARDIOVASCULAR E DO SANGUE
198

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA

21.1. Anatomia e fisiologia básicas do sistema cardiovascular;
21.2. Fármacos usados no tratamento da insuficiência cardíaca;
21.3. Fármacos utilizados nas arritmias cardíacas;
21.4. Fármacos usados no tratamento da isquemia miocárdica;
22. FARMACOLOGIA DO SISTEMA CARDIOVASCULAR E DO SANGUE
22.1. Fármacos utilizados no tratamento da hipertensão;
22.2. Fármacos empregados no tratamento das dislipidemias;
22.3. Hemostáticos, anticoagulantes, trombolíticos e antiplaquetários;
22.4. Agentes hematopoiéticos usados no tratamento de doenças do sangue;
22.5. Fármacos utilizados no tratamento de anemias.
23. FARMACOLOGIA DO SISTEMA RENAL
23.1. Anatomia e fisiologia básicas do sistema renal;
23.2. Fármacos diuréticos.
24. FARMACOLOGIA SISTEMA DIGESTÓRIO
24.1. Anatomia e fisiologia básicas do sistema digestório;
24.2. Fármacos contra os distúrbios gástricos;
24.3. Antidiarreicos;
24.4. Fármacos usados no tratamento da constipação.
25. FARMACOLOGIA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO
25.1. Anatomia e fisiologia básicas do sistema respiratório;
25.2. Descongestionantes nasais;
25.3. Substâncias utilizadas para a tosse;
25.4. Fármacos utilizados no tratamento da asma, bronquite e rinite alérgica;
25.5. Fármacos utilizados no tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica.
26. FÁRMACOS ANTI-INFLAMATÓRIOS E IMUNOMODULADORES
26.1. Agentes analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios não-esteroidais;
26.2. Analgésicos e anti-inflamatórios esteroidais;
26.3. Fármacos utilizados no tratamento da gota e da artrite reumatoide;
26.4. Fármacos imunomoduladores.
27. FÁRMACOS ANTI-INFECCIOSOS E QUIMIOTERÁPICOS
27.1. Fármacos antibacterianos;
27.2. Fármacos antivirais;
27.3. Fármacos antifúngicos;
27.4. Fármacos antiparasitários;
27.5. Antissépticos, desinfetantes e esterilizantes;
27.6. Quimioterapia do câncer.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O curso compreende aulas com utilização de recursos multimídia. Além de
estudos dirigidos, discussão de casos clínicos e de artigos científicos, exercícios e
trabalhos extraclasses, bem como apresentações orais (seminários). A
participação direta do aluno nas aulas práticas tem a finalidade de iniciá-los na
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experimentação farmacológica, realçando as noções básicas de farmacologia,
sempre incentivando o pensamento crítico.
VI - AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos será feita através de provas bimestrais, bem como pelas
demais atividades realizadas pelos alunos, de acordo com os Critérios de
Avaliação da Instituição.
VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
GOODMAN ; GILMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. Rio de
Janeiro: Mc Graw Hill, 2002.
HARVEY, R.A.; CHAMPE, P.C. Farmacologia ilustrada. Artmed, 2005.
RANG, H.P.; DALE, M. M.: RITTER, J. M. Farmacologia. Elsevier, 2004.
Bibliografia Complementar
BRODY, T.; MINNEMAN, K.; WECKER, L. Brody Farmacologia Humana: de
molecular à clínica. Rio de Janeiro: Elsevier. 2006.
CRAIG, C.R.; STITZEL, R. E. Farmacologia Moderna. Rio de Janeiro:Guanabara
Koogan, 2005.
FUCHS, F.D.; WANNMACHER, L. Farmacologia Clínica-Fundamentos da
Terapêutica Racional. Editora EGK, 2010.
KATZUNG B. G. Farmacologia: Básica e Clínica. McGraw-Hill, 2005.
SILVA, PENILDON. Farmacologia. Editora EGK, 2010.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 6º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Biomedicina Interdisciplinar
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I - EMENTA
Correlacionar os diferentes conteúdos com o objetivo de integrar a formação geral
à específica.
II - OBJETIVOS GERAIS
Formação de um profissional com autonomia intelectual, com formação geral que
facilite a sua inclusão profissional e/ou acadêmica.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Integrar o conhecimento adquirido no decorrer do curso, estimular o raciocínio
lógico, leitura e interpretação de textos.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Temas que abordem a formação geral do estudante e mostrem a sua importância
no aprendizado da formação específica, inclusão profissional e/ou acadêmica.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Permitir a integração do estudante por meio de aulas expositivas e mostrar a
importância da formação geral com as atividades profissionais, direta ou
indiretamente ligadas a área da saúde.
VI – AVALIAÇÃO
As avaliações serão constituídas de questões dissertativas e de múltipla escolha.
Serão computadas a frequência e a participação do estudante nas atividades
diárias em sala de aula.
As avaliações bimestrais abordarão o conteúdo ministrado pela disciplina até o
momento da aplicação da prova.
Caso a média seja superior ou igual a sete, o estudante está aprovado no
semestre. Se inferior, este deverá realizar o exame, abordando toda a matéria do
semestre vigente.
VII – BIBLIOGRAFIA
Será indicada a bibliografia, de disciplinas já cursadas, de acordo com a atividade
ministrada pelo professor em cada aula.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 6º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Hemoterapia e Banco de Sangue
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Estudo dos procedimentos necessários para a obtenção, processamento e
utilização de hemocomponentes. Compreensão das atividades desempenhadas
em banco de sangue.
II - OBJETIVOS GERAIS
Permitir que o aluno tenha uma visão integrada dos procedimentos e técnicas
laboratoriais utilizadas em banco de sangue. Estudo das etapas envolvidas na
transfusão de hemocomponentes: captação, seleção do doador, a coleta,
processamento e armazenamento do sangue. Estudo de testes laboratoriais
realizados no doador e no receptor.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar o aluno a compreender os testes prévios à transfusão e a doação, a fim
de verificar a compatibilidade sanguínea e a presença ou ausência de patologias,
sendo estes exames imuno-hematológicos (tipagem sanguínea ABO, Rh e
pesquisa de anticorpos irregulares) e sorológicos (Doença de Chagas, Hepatite B,
C, HIV, HTLV I/II e Sífilis). Fornecer conhecimento técnico quanto à manipulação,
separação e produção de hemocomponentes, bem como o armazenamento e
transfusão destes, sempre de acordo com as normas técnicas de biossegurança e
legislação vigentes.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação da disciplina, do plano de ensino, dos critérios de avaliação e
bibliografia indicada.
Breve histórico da Hemoterapia.
Conceito de hemocomponentes e hemoderivados.
Apresentação das principais etapas do ciclo do sangue desde a doação até a
liberação de hemocomponentes.
Doação de sangue e triagem sorológica
Captação e triagem de doadores de sangue.
Critérios de doação de sangue.
Coleta de sangue: total e aférese.
Testes sorológicos para triagem de doenças transmissíveis por transfusão.
Processamento do sangue
Recebimento dos produtos de coleta.
Procedimentos relacionados: separação, filtração, irradiação, rotulagem e
liberação de hemocomponentes.
Distribuição.
Hemocomponentes
Tipos e aplicações.
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Concentrado de hemácias (lavadas, deleucocitadas, irradiadas, congeladas),
concentrado de plaquetas e plasma fresco congelado.
Antígenos eritrocitários
Constituição da membrana eritrocitária.
Classificação funcional dos grupos sanguíneos.
Sistema de grupo sanguíneo ABO.
Grupo de sangue do sistema Rh.
Outros sistemas importantes
Sistemas sanguíneos KELL, MNS, DUFFY, KIDD, DIEGO etc.
Estrutura proteica, antígenos e funções.
Importância clínica.
Testes de Compatibilidade sanguínea
Testes de compatibilidade sanguínea pré-transfusionais.
Pesquisa de anticorpos irregulares.
Testes da antiglobulina direto (TAD).
Reações transfusionais.
Coleta e preservação de células-tronco hematopoeticas
Fontes de células-tronco hematopoéticas: sangue periférico, medula óssea e
cordão umbilical.
Processamento (congelamento e quantificação de células CD34+) e
armazenamento.
Criopreservação.
Descongelamento e infusão.
Sistemas de antígenos granulocitários e plaquetários
Nomenclatura do sistema HNA.
Lesão Pulmonar Aguda Relacionada à Transfusão (TRALI). Detecção de
antígenos e anticorpos granulocitários.
Nomenclatura do sistema HPA.
Aloimunização plaquetária.
Técnicas de pesquisa de anticorpos anti-plaquetários: citometria de fluxo e
método MAIPA.
Obtenção e uso clínico de hemoderivados
Indústria de hemoderivados.
Aplicações do uso de: albumina, imunoglobulinas, concentrado de fator VIII da
coagulação, concentrado de fator IX da coagulação, concentrado de Von
Willebrand e complexo protrombínico.
Controle de qualidade em Banco de Sangue
Gestão da elaboração e edição de procedimentos operacionais padrão (POP).
Controle da qualidade de hemocomponentes.
Monitoramento das temperaturas ambiente e das câmaras de conservação de
todos os setores envolvidos na estocagem e conservação de hemocomponentes,
reagentes e soroteca/plasmateca.
V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas. Aulas práticas.
VI - AVALIAÇÃO
A apuração dos alunos será feita por meio de provas bimestrais, bem como pelas
demais atividades realizadas pelos alunos, conforme previsto no regimento
institucional.
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VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
GIRELLO, A.L.; KÜHN, T.I.B.B. Fundamentos da Imuno-hematologia
etritrocitária. 2ª edição. Editora Senac, 2007.
HARMENING, D.M. Técnicas modernas em banco de sangue e transfusão - 4ª
Edição. Editora Revinter, 2006.
NETO, S.W.; LORENZI, T.F.; VERRASTRO, T. Hematologia e Hemoterapia Fundamentos de Morfologia, Fisiologia, Patologia e Clínica. Editora Atheneu,
2006.
Bibliografia Complementar:
BEIGUELMAN, B. Os sistemas sanguíneos eritrocitários. 3ª edição. Editora
FUNPEC, 2003.
BENNETT, J C ; PLUM, F. Cecil : tratado de medicina interna. Elsevier, 2002.
HAMERSCHLAK, N. Hemoterapia e doenças infecciosas. Editora Manole,
2014.
MASSUMOTO, C.; MASSUMOTO, S.M.; AYOUB, C.A.; LIZIER, N.F. Célulastronco – da coleta aos protocolos terapêuticos. 1ª edição. Editora Atheneu, 2014.
ZAGO, M A ; FALCAO, R P ; PASQUINI, R. Hematologia : fundamentos e
prática. Atheneu, 2004.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 6º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Métodos de Pesquisa
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I - Ementa
Iniciar o aluno no trabalho intelectual alicerçado na busca do conhecimento por
meio da aplicação da metodologia científica. Capacitar o aluno a utilizar os
instrumentos necessários à busca de informação, mostrar os tipos de pesquisa
científica, apresentar os instrumentos para coleta de dados e propiciar as bases
necessárias para a compreensão dos fundamentos da metodologia científica.
II - Objetivos
Desenvolver as habilidades para escrever um projeto de pesquisa. Possibilitar o
conhecimento das diferentes fases de uma pesquisa, desde a pesquisa
bibliográfica até à redação de um trabalho.
III - Objetivos específicos
Detalhar as etapas para elaboração de um projeto de pesquisa. Mostrar as
diversas técnicas de pesquisa. Estabelecer procedimentos para coleta,
apresentação, tratamento e interpretação de dados. Mostrar as etapas para
elaboração e divulgação de um relatório de pesquisa.
IV - Conteúdo Programático
1. A pesquisa como produção de conhecimento
2. Noções gerais, conceito e etapas do projeto de pesquisa.
3. Tipos de pesquisa: estudos de caso, bibliográficas, descritivas, observacionais,
correlacionais.
4. Estudos prospectivos, experimentais, de grupo, de sujeito único.
5. Técnicas de pesquisa. O projeto de pesquisa.
6. Estrutura do trabalho de pesquisa; escolha e delimitações do assunto de
pesquisa;
7. Coleta e apresentação dos dados.
8. Análise dos dados, tratamento estatístico.
9. Interpretação dos dados.
10. O relatório da pesquisa. Seções do relatório da pesquisa.
11. A divulgação da pesquisa. Comunicação científica oral e escrita.
12. Normas de citações e referências bibliográficas.
V - Estratégia de trabalho
Aulas teóricas expositivas, destinadas a ministrar o programa da disciplina.
VI - Avaliação
Provas bimestrais e trabalhos. Média ponderada das notas atribuídas às provas
de teoria e trabalhos.
VII - Bibliografia
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Bibliografia básica
ALVES, Rubem. Filosofia da ciência, São Paulo, Ars Poética, 1996.
CERVO, A. L, SILVA, R., BERVIAN, P. A. Metodologia Científica. São Paulo:
Makron Books, 2006.
LAKATOS, E. M., MARCONI, M.A. Fundamentos de Metodologia Científica.
São Paulo: Atlas, 2010.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007.
Bibliografia complementar
ANDRADE, A.M. Introdução à metodologia do trabalho científico; elaboração
de trabalhos na graduação.-6 edição-São Paulo: Atlas, 2003.
CHIZZOTI, A. A pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo, Ed.
Cortez, 1995.
DEMO P. Introdução à metodologia da ciência, São Paulo: Atlas, 1991.
GIL, A. C. Projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1994.
LAKATOS, E. M., Marconi, M.A. Metodologia do Trabalho Cientifico, São
Paulo: Atlas, 2000.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 6º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Toxicologia e Análises Toxicológicas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
A disciplina aborda as principais informações necessárias à identificação e
quantificação de substâncias químicas presentes em um meio ou matrizes
biológicas, por meio de técnicas analíticas específicas e correlação destes
resultados com as síndromes tóxicas, prevenção da intoxicação e tratamento.
II - OBJETIVOS GERAIS
- Compreender os mecanismos pelos quais as substâncias químicas de maior
importância toxicológica para o cotidiano de uma pessoa pode causar danos no
organismo humano
- Aprender a identificar e quantificar agentes tóxicos, analiticamente;
- Conhecer mecanismos específicos ou gerias de tratamento e prevenção da
intoxicação;
- Compreender o resultado de laudos toxicológicos.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Compreender a caracterização do risco químico
- Aprender a identificar xenobióticos presentes em um meio ou matriz biológica,
quali ou quantitativamente;
- Compreender os mecanismos de escolha de uma técnica analítica utilizada nas
análises toxicológicas;
- Correlacionar aspectos clínicos de intoxicação com dados laboratoriais;
- Conhecer os principais antídotos.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. PRINCÍPIOS DA TOXICOLOGIA
1.1. Identificação das principais substâncias químicas que podem causar danos
ao organismo humano
1.2. Caracterização e manejo do risco;
1.3. Bioacumulação e biomagnificação.
2. QUALIDADE EM ANÁLISES TOXICOLÓGICAS
2.1. Validação de um método analítico em análises toxicológicas;
2.2. Boas práticas de laboratório em análises toxicológicas;
2.3. Legislação específica.
2.4. Interpretação de laudos toxicológicos
3. INTERESSE DAS ANÁLISES TOXICOLÓGICAS
3.1. Toxicologia ambiental;3.2. Toxicologia ocupacional;
3.3. Toxicologia de emergência;
3.4. Toxicologia forense;
3.5. Toxicologia social;
3.6. Toxicologia clínica;
3.7. Doping;
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3.8. Síndromes tóxicas.
3.9. Plantas tóxicas de interesse humano e animal
3.10. Peçonhentos
3.11. Domissanitários
3.12. Toxicologia dos metais
3.13. Toxicologia dos praguicidas
4. TECNOLOGIA ANALÍTICA
4.1. Validação analítica aplicada à toxicologia;
4.2. Amostra, método, toxicante versus matriz biológica;
4.3. Espectrometria de absorção atômica na toxicologia;
4.4. Métodos de triagem para drogas de abuso – Cromatografia em Camada
Delgada (CCD);
4.5. Cromatografia gasosa (CG/GC) aplicada à toxicologia;
4.6. Aplicação da Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE/HPLC) na
toxicologia;
5. APLICAÇÕES DAS ANÁLISES TOXICOLÓGICAS
5.1. Elaboração e interpretação de laudos toxicológicos;
5.2. Identificação e quantificação de xenobióticos em diferentes matrizes
biológicas, por diferentes técnicas analíticas;
5.3. Avaliação dos riscos toxicológicos e conhecimentos dos mecanismos de
tratamento e prevenção da intoxicação;
5.4. Toxicologia Aplicada à Toxicologia Forense.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas e práticas; discussão em grupo e estudos de casos de intoxicação.
Treinamento de cálculos.
VI– AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica:
KLAASSEN, C.D.; AMDUR, M. O.; DOULL, J. (eds). Fundamentos Em
Toxicologia de Casarett e Doull. 2 ed. Artmed, 2012.
OGA, S. Fundamentos de Toxicologia. São Paulo: Atheneu, 2004.
MOREAU, R L de M ; SIQUEIRA, M E P B de. Ciências farmacêuticas:
toxicologia analítica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
Bibliografia Complementar
CAMPOLINA D; FILHO AA. Toxicologia na Pratica Clínica. 2ª Ed, Folium, 2013.
MOREAU, R.L.M.; SIQUEIRA, M.E.P.B. Toxicologia Analítica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
OGA, S. Fundamentos de toxicologia. São Paulo: Atheneu , 2008.
OLSON K R. Manual de Toxicologia Clínica, 6ª Ed. Artmed, 2013.
SHIBAMOTO T; BJELDANES LF. Introdução à toxicologia dos alimentos. 2ª
Ed. Elsevier, 2014.

208

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA

PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 6º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Hematologia Clínica
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
A disciplina de Hematologia clinica estuda as patologias relacionadas aos
elementos figurados do sangue e a terapêutica utilizada.
II - OBJETIVOS GERAIS
Os objetivos gerais do curso serão conseguidos desde que o aluno seja capaz de
entender a Hematologia clínica, avaliando os resultados dos exames realizados
dentro laboratório de hematologia e interpretar os resultados obtidos à luz dos
conhecimentos fisiológicos e patológicos adquiridos.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolver a capacidade de pesquisa e associação de dados para interpretação
dos resultados dos diversos exames pertinentes à hematologia clinica,
hemoterapia e terapêutica.
Fornecer aluno uma visão global do desenvolvimento das pesquisas mais
recentes no setor.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ATIVIDADES
Apresentação do curso de hematologia clínica (área de atuação do biomédico,
importância do diagnostico hematológico, critérios de avaliação da disciplina,
normas sobre faltas e diretrizes sobre a padronização da disciplina e das provas)
Conceitos gerais de hematologia. Definições: Origem, componentes e funções do
sangue
Técnicas de obtenção de sangue. Anticoagulantes usados em Hematologia,
Contagem global das células sanguíneas (Método manual e por automação)
Descrever todos os componentes avaliados no hemograma: Hemácias,
hematócrito, hemoglobina, índices hematimétricos (VCM, HCM, CHCM E RDW),
contagem de leucócitos total e diferencial (neutrófilos, eosinófilos, basófilos,
linfócitos e monócitos), contagem de plaquetas (total e PDW).
VHS
Hematopoese - Medula óssea – células pluripotentes e totipotentes, diferenciação
celular
Hematopoese Pré e Pós-natal. Órgãos Hemopoiéticos.
Hematopoese Microambiente e fatores de crescimento (EPO, TPO, GM-CSF, MCSF)
CD 34, IL6, HLA, TNF, IL3, IL1
Eritropoese normal
Fisiologia do eritrócito – eritropoietina – membrana das hemácias – glicoforina A
Síntese e degradação de hemoglobinaHemoglobinas normais, hemoglobinas
anormais
Etiologia e diagnóstico laboratorial das Anemias
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Alterações de número, tamanho, coloração e forma dos eritrócitos
Reticulócitos
Eletroforese de hemoglobina, dosagem de Ferro, Ferritina, Transferrina
Diagnóstico diferencial das Anemias
Anemias macrocíticas: Megaloblásticas e não megaloblásticas
Anemias normocrômicas normocíticas
Anemias hipocrômicas microcíticas Anemias ferroprivas
Anemias sideroblásticas
Anemias megaloblásticas
Anemias das doenças crônicas
Anemias hemolíticas hereditárias: defeito de membrana, defeito enzimático
(deficiência de G6PD).
Anemia falciforme
Talassemias.
Anemias aplásticas
Hemoglobinuria Paroxistica Noturna
Policitemias (policitemia Vera)
Leucopoese - CD específicos para cada linhagem (CD34, CD33, L-kit, CD11 e
outros)
Granulopoese (neutrófilos, eosinófilos e basófilos) principais fatores de
crescimento e marcadores específicos
Monopoese (principais fatores de crescimento e marcadores específicos)
Linfopoese (principais fatores de crescimento e marcadores específicos)
Leucograma
Alterações morfológicas dos leucócitos
Alterações quantitativas de leucócitos: leucocitoses e leucopenias
Inflamação e cinética celular
Hemograma em processos infecciosos (bacterianos, virais e parasitários) e nas
alergias.
Reação Leucemóide
Leucemia Mielóide Crônica - BCR-ABL
Leucemias Mielóides Agudas
Leucemia Linfóide Crônica
Leucemias Linfóides Agudas
Linfomas não Hodgkin
Doenças de Hodkin
Mieloma múltiplo
Fisiopatologia dos vasos e dos trombócitos na hemostasia
Importância do endotélio na coagulação do sangue
Cascata de coagulação
Integração das Vias de coagulação
Mecanismos reguladores da coagulação
Tromboses
Hemorragias
Purpura Coagulograma
Tempo de coagulação
Tempo de Sangramento
Contagem de plaquetasTempo de protrombina
Tempo de tromboplastina parcial ativada
Tempo de trombina
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Dosagem de fibrinogênio
Agregação Plaquetária
Fibrinólise
Plaminogênio/Plasmina
Ativadores e inibidores da fibrinólise
Antiplasmina
Produtos de degradação de Fibrina (PDF)
D-dimero
Monitorização terapêutica de trombose (anticoagulantes orais, heparina, heparina
de baixo peso molecular e AAS)
Noções de Imuno-Hematologia
Sistema ABO, Rh e outros grupos sanguíneos
Pesquisa de anticorpos eritrocitários
Hemoterapia e métodos de obtenção de hemoderivados
Indicações, contra-indicações e complicações das transfusões
V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas, aulas práticas em grupo, realização de estudos
dirigidos.
VI - AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
FALCÃO RP; PASQUINI R; ZAGO M. A. Tratado de Hematologia. Editora:
Atheneu, 2013.
FREUND M. Hematologia - Microscópica Prática.11ª Ed., Editora Santos, 2013.
HENRY, J. B. Diagnósticos clínicos e tratamento por métodos laboratoriais.
21º ed. Editora Manole, 2013.
Bibliografia Complementar
BENNETT, J C ; PLUM, F. Cecil : tratado de medicina interna. Elsevier, 2004.
FAILACE R; Colaboradores. Hemograma Manual de Interpretação. Editora:
Artmed, 2003.
HOFFBRAND AV, MOSS PAH. Fundamentos em Hematologia. Editora Artmed,
2004.
LORENZI, T F. Atlas de hematologia: Clinica hematológica ilustrada. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
OLIVEIRA, M. R. A. A. Hematologia Básica. 5ª edição, Editora Revinter, 2014.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Biomedicina
SÉRIE: : 6º Semestre
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas
I – EMENTA
Complemento de conteúdos para aprofundamento de conhecimentos na formação
do biomédico por meio de exercícios em sala de aula.
II – OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos
explorados na sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente de
trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora da
sala de aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos Exercícios Disciplinares (ED) corresponde ao conteúdo da
disciplina de Biologia Molecular Aplicada à Biomedicina.
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos, na ferramenta online, exercícios referentes
ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V- AVALIAÇÃO
Mínimo de 70% acertos dos exercícios convalidados pelo professor.
VI – BIBLIOGRAFIA
A bibliografia indicada para a realização dos Estudos Disciplinares corresponde à
bibliografia do Plano de Ensino da disciplina do semestre.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 6º Semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 80 horas
I - EMENTA
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em
formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do Projeto
Multidisciplinar do curso.
II - OBJETIVOS GERAIS
As Atividades Práticas Supervisionadas visam:
- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula;
- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações, elaboração
de relatórios e trabalhos;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências e
conhecimento entre os professores e estudantes.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:
- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento
intelectual integrado;
- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do
conhecimento;
- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo das APS corresponde ao Projeto Multidisciplinar específico de cada
curso, planejado para ser desenvolvido no 6º semestre na forma de casos clínicos
pertinentes a área de conhecimento biomédico.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se o seu
desenvolvimento, conforme previsto no Manual de APS do aluno. As APS
correspondentes ao Projeto Multidisciplinar serão orientadas por um professor
designado pelo coordenador do curso. Os estudantes deverão elaborar trabalhos
no semestre contemplando temas da disciplina em vigência. O trabalho será em
grupo de até 10 alunos. Os estudantes do grupo deverão ir à biblioteca,
pesquisar, discutir com os professores das disciplinas envolvidas e detalhar os
assuntos propostos nos casos clínicos. O controle acadêmico das APS será feito
via sistema online, no final do semestre, cada estudante deverá anexar no
sistema o seu trabalho.
VI- AVALIAÇÃO
O representante de sala deverá entregar ao docente ou coordenador de curso
uma cópia gravada em CD-ROM ou em pen drive com todos os trabalhos da
turma. O lançamento da avaliação será online, obedecendo aos critérios de notas
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inferiores a 7,0 (sete) serão computadas pelo sistema como “reprovação”, já as
notas iguais ou superiores a 7,0 serão computadas como “aprovação” para os
estudantes.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
As obras referenciadas no semestre correspondente.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
As obras referenciadas no semestre correspondente.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 7º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Estágio Obrigatório 1
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 390 horas
I – EMENTA
O Estagio possibilita ao aluno a criação, desenvolvimento e aplicação de
propostas de trabalho em Biomedicina, num processo dinâmico de interação entre
os conteúdos teóricos e práticos vivenciados ao longo dos semestres letivos.
II – OBJETIVOS
O Estagio tem como foco central o desenvolvimento de competências
relacionadas às dimensões de trabalho na área de Biomedicina, objetivando
proporcionar ao aluno a liberdade e a interação necessárias para que este
elabore e pratique sua forma de ser e fazer a profissão.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Resgatar os conteúdos teórico-práticos relativos aos Processos de Trabalho na
Biomedicina em diferentes dimensões
- Viabilizar a experimentação das atividades compreendidas no trabalho como
biomédico
- Incentivar a análise crítico-reflexiva sobre situações observadas e/ou
compartilhadas
- Desenvolver a capacidade de criação de propostas, fundamentadas
cientificamente, que busquem solucionar os problemas diagnosticados
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Não há um conteúdo programático específico para o estágio, visto que as áreas
de atuação do biomédico são amplas e cada área contém sua particularidade.
De uma forma geral, deverá haver a contemplação de diferentes dimensões, de
forma que o aluno adquira competências específicas para o Trabalho como
biomédico:
• Adquirir raciocínio clínico-laboratorial
• Desenvolver habilidades para analisar dados e situações
• Planejar e implementar intervenções
• Possuir capacidade de associação dos conteúdos tecnológicos com os
afetivos, sociais, econômicos e éticos
• Diagnosticar e realizar proposições pautadas no material técnico-científico
presente na literatura
• Desenvolver a capacidade de analise crítica, reflexiva e prepositiva,
desenvolvendo responsabilidade e compromisso com a ciência da
profissão
• Possuir habilidades de comunicação
• Procurar mecanismos para trabalhar a partir de um relacionamento
favorável
• Analisar e diagnosticar as dinâmicas de relacionamento e comunicação
existentes num grupo
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• Ser capaz de analisar diferentes cenários e propor estratégias de
enfrentamento de necessidades educativas contextualizadas
• Ser capaz de desenvolver projetos contendo: Introdução, objetivo,
metodologia, desenvolvimento e conclusão buscando sanar as
necessidades diagnosticadas nos membros de uma equipe ou num
paciente e/ou comunidade
• Possuir conhecimentos na área de Metodologia da Pesquisa
• Desenvolver habilidades para buscar, analisar, selecionar e aplicar dados
de literatura cientifica
• Aplicar as habilidades de pesquisa em todas as áreas de atuação na
Biomedicina, fortalecendo o caráter cientifico da profissão
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Os alunos deverão cumprir as atividades de estágio em uma área de habilitação
para a profissão do Biomédico.
VI – AVALIAÇÃO
Os critérios para aprovação são:
Cumprimento da carga horária destinada ao estágio curricular
Entrega de todas as atividades/documentos/formulários propostos de estágio
Prova teórica
Média de desempenho superior à nota 7,0
VII – BIBLIOGRAFIA
Todas as referências bibliográficas contidas nas disciplinas que formam a Matriz
Curricular.
Periódicos da área de saúde.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 7º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Projeto Técnico Científico Interdisciplinar
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Fornece instrumentos ao graduando para a realização da Monografia, com
procedimentos teórico metodológicos para desenvolvimento do Trabalho de Curso
aplicado à Biomedicina.
II - OBJETIVOS GERAIS
Subsidiar os alunos com instrumentos dos métodos e técnicas de pesquisa que
possibilitem a elaboração do o Trabalho de Curso.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Explicar objetivos da Disciplina e formas de avaliação
• Esclarecer os alunos sobre linhas de pesquisa
• Auxiliar os alunos na Definição do tema a ser desenvolvido
• Auxiliar os alunos na apresentação de um pré-projeto ressaltando, além
dos objetivos e justificativa do trabalho a ser desenvolvido, e um
cronograma de execução do trabalho
• Esclarecer a importância da Pesquisa bibliográfica
• Avaliar pesquisa bibliográfica realizada pelos alunos
• Retomar conceitos acerca da construção teórico-metodológica de projetos
de pesquisa
• Discutir projetos com os grupos de alunos separadamente
• Apresentação da pesquisa na formatação de texto a ser divulgado,
segundo as normas técnicas de publicação dos periódicos indexados
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Discussão individualizada e dirigida a cada estagiário.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Discussão dos temas da monografia com o aluno estagiário.
Os alunos estagiários devem redigir e colocar em apreciação o seu “Trabalho de
Curso”.
O Trabalho de Curso poderá ser proposto e desenvolvido sob a forma de uma
“monografia” ou de um “projeto de pesquisa” (nos moldes clássicos de uma
pesquisa científica.
Após definição dos temas haverá orientação que subsidie a elaboração do
anteprojeto de pesquisa, para avaliação da Comissão de Ética e Pesquisa (CEP),
filiado ao CONEP.
VI - AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
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VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
BREVIDELLI, M. M. et al. Trabalho de conclusão de curso: guia prático para
docentes e alunos da área de saúde. São Paulo: Látria. 2006.
MINAYO, M. C. de S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Rio de
Janeiro: Vozes, 2007.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002.
Todas as referências bibliográficas contidas nas disciplinas que formam a Matriz
Curricular.
Periódicos da área de saúde.
Bibliografia Complementar
ALVES, R. Filosofia da ciência. São Paulo: Loyola, 2008.
DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 2005.
LUNA, S. V. de. O falso conflito entre tendências metodológicas. In: FAZENDA, I.
Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 2008.
PEREIRA, J. C. R. Análise de dados qualitativos: estratégias metodológicas
para as ciências humanas sociais e da saúde. São Paulo: EDUSP, 2004.
RUIZ, J. A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. São Paulo:
Atlas; 2006.
Todas as referências bibliográficas contidas nas disciplinas que formam a Matriz
Curricular.
Periódicos da área de saúde.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 7º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Bioengenharia e Biotecnologia Aplicada a Biomedicina
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I - EMENTA
A disciplina objetiva investigar a aplicação dos conhecimentos básicos da
Bioengenharia e da Engenharia Genética em processos relacionados ao
desenvolvimento de técnicas e produtos voltados às necessidades biológicas,
com foco na área terapêutica e na manutenção da saúde humana. Além disso,
pretende demonstrar a necessidade da utilização da bioinformática para
organização e análise de resultados obtidos, bem como a importância da
aplicação da tecnologia em escala nanométrica para a área humana.
II - OBJETIVOS GERAIS
• Aprendizado de conceitos que envolvem a bioengenharia;
• Principais tecnologias aplicadas à saúde com a finalidade de melhoria da
qualidade de vida;
• Aplicação de técnicas inovadoras no desenvolvimento de novos produtos,
substâncias e materiais para aplicação humana.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Principais técnicas relacionadas a engenharia genética e biotecnologia;
• Estratégias de obtenção e tratamento com células-tronco;
• Tecnologia de soros e vacinas (obtenção de vacinas em larga escala)
• Nanotecnologia, organismos geneticamente modificados (OGMs)
transgênicos
• Conceitos básicos de bioinformática;
• Manutenção de equipamentos e instrumentos laboratoriais.

e

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Fundamentos de bioengenharia
Principais conceitos em biotecnologia e sua aplicabilidade com ênfase
terapêutica.
Estudo de engenharia biomédica, principais conceitos e aplicabilidade.
2. Engenharia genética
Conceitos fundamentais em engenharia genética.
Aplicações da engenharia genética na indústria, saúde e agropecuária.
Biotecnologia aplicada ao melhoramento animal e vegetal e o uso de
microrganismos para melhoramento biológico e genético.
Engenharia genética como ferramenta para processos aplicados à biotecnologia:
principais tecnologias utilizadas.
Princípios básicos de cultura de células e tecidos.
Biotecnologia no Brasil: situação atual e perspectivas.
3. Produção de proteínas recombinantes
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Utilização de microorganismos (Bactérias e Leveduras) na produção de proteínas
de interesse terapêutico, como hormônios e enzimas.
Mecanismos moleculares que controlam a expressão de proteínas em bactérias.
Métodos de purificação de proteínas recombinantes.
4. Transgênicos e Organismos Geneticamente Modificados (OGMs)
Técnicas de obtenção utilizadas em animais: microinjeção prónuclear e
transformação de células-tronco embrionárias.
Técnicas de obtenção utilizadas em plantas: Transformação com Agrobacterium
tumefaciens e Biobalística.
5. Células-tronco
Principais características: Classificação como totipotentes, pluripotentes e
multipotentes. Divisão entre embrionárias e adultas.
Aplicabilidade e estratégias de obtenção para o tratamento de patologias.
Clonagem animal, clonagem terapêutica e terapia gênica.
6. Biossegurança aplicada à Bioengenharia
7. Tecnologia de soros e vacinas
Vacinas inativadas e atenuadas: Estratégias usadas no desenvolvimento,
mecanismos de produção em larga escala, controle biológico, purificação,
armazenamento e conservação.
Utilização de tecnologia de DNA recombinante na produção de novas vacinas:
Vacinas de DNA e vacinas recombinantes.
8. Sequenciamento de DNA
Princípio da técnica de Sanger.
Sequencimento automático do DNA.
Marcadores moleculares para detecção de câncer.
Farmacogenômica.
Nutrigenômica.
9. Bioinformática
Utilização de banco de dados na análise de genomas e no estudo de proteínas.
Estudo dos principais aplicativos de administração laboratorial e interpretação de
dados clínicos.
10. Nanotecnologia
Nanopartículas e lipossomos: Definição, estrutura e aplicabilidade na área
alimentícia, cosmética, farmacêutica entre outras.
Criação e desenvolvimento de novos materiais, produtos e processos utilizandose da manipulação de átomos e moléculas: Principais perspectivas.
11. Biomateriais
Principais biomateriais usados na fabricação de próteses e suas aplicações:
metais, polímeros e cerâmica.
12. Instrumentação biomédica
Funcionamento de equipamentos biomédicos de uso rotineiro.
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Áreas de influência da bioengenharia em laboratórios e centros clínicos.
Equipamentos para manutenção da vida e aplicados ao diagnostico.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas com utilização de material iconográfico ilustrativo do conteúdo didático
enfatizando a atuação profissional. Estudos dirigidos, exercícios e trabalhos extraclasse.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J. Biologia Molecular da Célula. Porto Alegre:
ArtMed. 2004.
BINSFELD, P.C. Biossegurança em Biotecnologia. São Paulo: Interciência.
2004.
MOSER, A. Biotecnologia e bioética: para onde vamos? Petrópolis: Vozes,
2004.
Bibliografia Complementar
BRANCO, S.M. Transgênicos. São Paulo:Moderna Editora. 2004.
DURAN, N ; MATTOSO, L H C ; MORAIS, P C de. Nanotecnologia: introdução,
preparação e caracterização de nanomateriais e exemplos de aplicação. São
Paulo: Artliber, 2006.
SCHMIDELL, W. Biotecnologia industrial: engenharia bioquímica. São Paulo:
Edgard Blucher, 2001.
ULRICH, H. Bases moleculares da biotecnologia. São Paulo: Roca, 2008.
VIDEIRA, A. Engenharia Genética – Princípios e Aplicações. São Paulo: Lidel,
2001.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 7º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Tópicos de Imagenologia – Anatomia Topográfica e Física
Radiológica
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Estudo dos fundamentos, conceitos básicos e aplicações da imagenologia; o
biomédico e a imagenologia; aspectos anatômicos e fisiológicos básicos
relevantes à imagenologia; proteção radiológica; princípios físicos, equipamentos
básicos e formação da imagem em radiologia para as seguintes modalidades:
raios X, densitometria óssea, mamografia, tomografia computadorizada,
ressonância magnética, ultrassonografia, medicina nuclear (Cintilografia, PETTomografia por emissão de positrons e SPECT- tomografia por emissão de fóton
único), Exames intervencionistas - Angiografia por Subtração Digital (ASD),
radiologia odontológica e radiologia veterinária e Radioterapia.
II - OBJETIVOS GERAIS
Proporcionar ao aluno conhecimentos na área da imagenologia para auxiliar na
realização de exames de diagnóstico por imagem.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Noções gerais dos princípios físicos em diagnóstico por imagem.
- Conhecer os riscos provenientes da radiação e saber utilizar adequadamente os
equipamentos de segurança; Instruir de forma precisa os clientes e funcionários
quanto aos riscos que a referida unidade oferece.
- Conhecer os fundamentos físicos de radiologia nas seguintes modalidades: raios
X, densitometria óssea, mamografia, tomografia computadorizada, ressonância
magnética, ultrassonografia, medicina nuclear (Cintilografia, PET-Tomografia por
emissão de positrons e SPECT- tomografia por emissão de fóton único), Exames
intervencionistas - Agiografia por Subtração Digital (ASD), radiologia odontológica,
radiologia veterinária, Radioterapia.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 - FUNDAMENTOS, CONCEITOS BÁSICOS E APLICAÇÕES
IMAGENOLOGIA.
1.1.O biomédico e a Imagenologia, áreas de atuações e legislação.
1.2.Historia da Radiologia
1.3.Tipos de Radiações e suas características
1.4.Produção do raio-x.
1.5. Distorções da imagem.
1.6.Produção de imagem a partir da utilização dos raios-x.
1.7.Terminologia básicas.

DA

2 - MEIOS DE CONTRASTES E PROTECAO RADIOLOGICA
2.1.Meios de contrastes utilizados nas diversas modalidades da radiologia.
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2.2.Proteção radiológica: a) interação da radiação com a matéria, b)efeitos dessas
interações, c)penetrabilidade das radiações a matéria, d)unidades de medidas,
d)relações de unidades, e)efeitos biológicos da radiação, f)radiossensibilidade,
g)materiais utilizados para proteção radiológica EPI.
3– RADIOLOGIA CONVENCIONAL.
3.1.O Aparelho de raio-x com seus componentes (mesa, ampola, grade antedifusora, estativa e mesa de comando).
3.2.Acessórios utilizados: a)espessômetro, b)goniômetro, c)cone, d)cilindros,
e)régua escanometrica, faixa compressora, divisores de chumbo, marcadores e
negatoscópio.
3.3.Chassis e ecrans.
3.4.Filme radiológico.
3.5.Revelação a químico (manual e processadora).
3.6.CR – Radiologia Computadorizada.
3.7.DR – Radiologia Digital.
4 – DENSITOMETRIA ÓSSEA.
4.1.Principio físico método.
4.2.Equipamento (Densitometro).
4.3.Acessórios para o posicionamento.
4.4Controle de qualidade.
5 – MAMOGRAFIA
5.1.Principio físico do método.
5.2.Mamógrafo convencional.
5.3.Mamógrafo Digita.
5.6.Acessórios – compressores, suporte para magnificação, mamotomo e
marcadores.
5.7.Controle de qualidade.
6 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.
6.1.Histórico
6.2.Princípio físico.
6.3.Tipos de Equipamentos e suas gerações.
6.4.Fatores técnicos – a)Kv, b)mAs, c)espessura de cortes, d)incremento ou
índex, e)ROI, f)FOV, g)Filtros, h)Janelas, i)Escala de Hounsfield.
6.5.Tipos de Detectores
6.6.Artefatos
6.7.Aspectos de Segurança.
6.8.Pós-processamento (ex: Angio tomografias, MIP, MPR, Navigator, 3D, e
outros).
7- RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.
7.1.Histórico
7.2.Princípios Físicos e princípio de formação da imagem.
7.3.Vantagens e Desvantagens dos equipamentos de Campo Aberto e Campo
Fechado.
7.4.Tipos de Bobinas e suas utilizações.
7.5.Gradiente.
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7.6.Susceptibilidade Magnética.
7.7.Fatores Técnicos – Tempo de Eco, Tempo de Repetição, Tempo de Inversão,
NEX e ponderações.
7.8.Matriz (Espaço K).
7.9.Sequências de Pulsos – Spin eco (SE), Fast spin eco (FSE),
Inversão/Recuperação (IR/IR-FSE), Gradiente eco, Imagem eco planar (EPI),
Angiorressonância magnética (TOF).
8 – ULTRASSONOGRAFIA
8.1.Aspectos Históricos.
8.2.Fatores Técnicos.
8.3.Som
8.4.Características físicas das ondas sonoras.
8.5.Formação da imagem.
8.6.Equipamento.
8.7.Tipos de transdutores e suas utilizações.
8.8.Plano de orientação.
8.9.Métodos de realização.
8.10.Limitação do ultrassom.
9 – MEDICINA NUCLEAR
9.1Histórico.
9.2.Cintilografia.
9.3.Definição do método.
9.4.Equipamento – Gama Câmara, Câmara de Cintilação.
9.5.Radioisótopos utilizados e suas características.
9.6.PET-Tomografia por emissão de positrons.
9.7.Método e Definição.
9.8.Equipamento.
9.9.SPECT- tomografia por emissão de fóton único
9.10.Método e definição.
9.11.Equipamento.
10 - EXAMES INTERVENCIONISTAS - AGIOGRAFIA POR SUBTRAÇÃO
DIGITAL (ASD).
10.1.Definição do método.
10.2.Aplicações.
10.3.Equipamento – Angiografo ou Arco Cirúrgico.
10.4.Técnica de Cateterismo.
10.5.Equipe envolvida no procedimento.
10.6.Sala de exames.
10.7.Material utilizado – Meio de contraste, Bandeja de cateterismo, Guias,
Dilatadores, Bainhas introdutoras, Cateteres, Cateteres Balão, Stents.
10.8.Critérios para realização dos exames.
10.9.Contra-indicações.
11 - RADIOTERAPIA
11.1.Historico.
11.2.Principio técnico do tratamento.
11.3.Teleterapia: Definição e equipamento.
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11.4.Braquiterapia: Definição e equipamento.
11.5.Acao da radiação nos tecidos.
11.6.Fracionamento.
11.7.Finalidade da Radioterapia.
11.8.Radiossensibilidade.
11.9.Radiocurabilidade.
12 – ASPECTOS ANATÔMICOS E FISIOLÓGICOS BÁSICOS RELEVANTES À
IMAGENOLOGIA.
12.1.Radiologia Convencional – Raio-x - Anatomia Radiológica.
a)Crânio, b)Tórax (pulmão e gradil costal), c)Abdome, d)Coluna Vertebral
(seguimentos cervical, dorsal e lombar), e)Membros Superiores, f)Cintura
Escapular, g) Membros inferiores, h)Cintura Pélvica.
12.2.Exercícios de identificação e fixação das estruturas.
13 - ASPECTOS ANATÔMICOS E FISIOLÓGICOS BÁSICOS RELEVANTES À
IMAGENOLOGIA.
13.1.Tomografia Computadorizada - Anatomia Radiológica.
a)Crânio, b)Tórax, c)Abdome, d)Pelve, e)Coluna Vertebral (seguimentos cervical,
dorsal e lombar).
13.2.Exercícios de identificação e fixação das estruturas.
14 - ASPECTOS ANATÔMICOS E FISIOLÓGICOS BÁSICOS RELEVANTES À
IMAGENOLOGIA.
14.1.Ressonância Magnética - Anatomia Radiológica.
a)Crânio, b)Abdome e pelve, c)Coluna Vertebral (seguimentos cervical, dorsal e
lombar), d)Joelho, e)Ombro, f)Pe e tornozelo, g)Mão e Punho.
14.2.Exercícios de identificação e fixação das estruturas.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas
Estudos dirigidos, exercícios e trabalhos extra-classe
VI - AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
ABRAHAMS, P. H. et al. Atlas de Anatomia Humana em Imagens. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004.
BONTRAGER, KENNETH L. & JOHN P. LAMPIGNANO. Tratado de
Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010.
SUTTON, D. Tratado de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Rio de Janeiro:
Revinter. 2003.
Bibliografia Complementar
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HENWOOD, S. Técnicas e Prática na Tomografia Computadorizada. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
MOURÃO, A. P. Tomografia Computadorizada. São Paulo:Difusão. 2007.
NOBREGA, Almir Inácio. Tecnologia Radiológica e Diagnóstico por Imagem (4
Volumes). São Paulo: Difusa, 2009.
WESTBROOK, C. Manual de Técnicas de Ressonância Magnética. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
WHITE, S.; PHAROAH, M. Radiologia Oral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 7º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Biomedicina Integrada
CARGA HORARIA SEMESTRAL: 30 horas
I- EMENTA
A disciplina correlaciona os diferentes conteúdos com o objetivo de integração
interdisciplinar e multiprofissional.
II- OBJETIVOS GERAIS
Formação de um profissional com autonomia intelectual, com formação geral e
específica que facilite a sua inclusão profissional e/ou acadêmica.
III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Integrar conhecimentos básicos, pré-profissionais e profissionais, contemplando a
interdisciplinaridade e o envolvimento multiprofissional do curso.
IV- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O programa será desenvolvido no último semestre do curso integrando os
conhecimentos básicos, pré-profissionais e profissionais.
V- ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Permitir a integração multidisciplinar, e modular, a inter-relação com outras
atividades profissionais direta ou indiretamente ligadas a área da saúde.
VI- AVALIAÇÃO
Provas regimentais
Seminários e trabalhos
Participação em aula
VII- BIBLIOGRAFIA
A bibliografia corresponde às identificadas nas disciplinas dos semestres
anteriores e às indicadas no último semestre, em que são contempladas
prioritariamente às disciplinas profissionalizantes.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 7º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Métodos e Técnicas em Análises Clínicas
CARGA HORARIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Propiciar discussão de resultados de exames laboratoriais de diagnóstico de
doenças, relacionando-os ao processo saúde-doença.
II - OBJETIVOS GERAIS
A disciplina pretende propiciar conhecimentos acerca das principais técnicas
laboratoriais convencionais realizadas em laboratórios de rotina.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da disciplina, o aluno deve ter conhecimento suficiente sobre os principais
exames laboratoriais realizados na rotina, com fundamentação da técnica e
valores de referência.
IV - CONTEÚDO PROGRÁMATICO
Discussão de resultados de exames laboratoriais e casos, com valores de
referência e significados práticos, relacionados aos seguintes tópicos:
1. Fatores que Afetam a Interpretação dos Resultados de Exames Laboratoriais
2. Exames Hematológicos Básicos
3. Anemias
4. Leucócitos
5. Leucemia, Linfomas e Síndromes Mieloproliferativas
6. Coagulação Sanguínea
7. Detecção de Anticorpos, Antígenos de Grupos Sanguíneos e Testes de Prétransfusão
8. Transfusões de Sangue ou Produtos
9. Exame de Urina, Doença Renal, Provas de Função Renal
10. Principais Doenças Infecciosas (Bacterianas, por Espiroquetas e Riquétsias,
Micóticas e Virais)
11. Parasitologia Médica
12. Exame do Líquido Cefalorraquidiano e Distúrbios Neurológicos
13. Provas Hepáticas e do Trato Biliar
14. Cardiopatias
15. Distúrbios Ósseos e Articulares e Doenças Vasculares do Colágeno
16. Função Gastrintestinal
17. Função Pancreática
18. Diabetes e Hipoglicemia
19. Função Tireoidiana
20. Função Supra-renal
21. Distúrbios Hipofisários e Gonadais
22. Aspectos Laboratoriais do Câncer
23. Distúrbios Genéticos
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24. Métodos Diagnósticos Variados
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas
Aulas práticas
Estudos dirigidos, exercícios e trabalhos extra-classe
Discussão de Casos
VI– AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
FERREIRA, A. W.; ÁVILA, S.L.M. Diagnóstico Laboratorial das Principais
Doenças Infecciosas e Auto-Imunes. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2003.
LIMA, A.O.; SORARES, J.B.; GRECO, J.B.; GALIZZI, J.; CANÇADO, J.R.
Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica – Técnica e Interpretação. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan. 2008.
RAVEL, R. Laboratório Clínico – Aplicações Clínicas dos Dados Laboratoriais.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2009.
Bibliografia Complementar
BURTON, G.R.W. Microbiologia para as Ciências da Saúde. Rio de
Janeiro:Guanabara Koogan. 2005.
HENRY, J.B. Diagnósticos Clínicos & Tratamento por Métodos Laboratoriais.
São Paulo: Manole. 2008.
JAWETZ, E.; LEVINSON, W. Microbiologia Médica e Imunologia. Porto Alegre:
ArtMed. 2000.
MURRAY, R. K. Harper: Bioquímica Ilustrada. 26ª.Ed. Editora Atheneu - São
Paulo, 2013.
NEVES, D P. Parasitologia humana. São Paulo: Atheneu, 2005.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 7º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Bromatologia e Análise de Alimentos
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
Com o propósito de apresentar aos alunos aspectos gerais sobre ciência dos
alimentos e seus principais componentes, a disciplina aborda assuntos como:
amostragem, composição centesimal, estrutura dos nutrientes, principais técnicas
de análise de alimentos e de seus constituintes para comparação com os padrões
exigidos pela legislação vigente, funções dos principais componentes dos
alimentos e reações mais comuns envolvendo os mesmos, e ainda, aspectos do
crescimento e análise microbiológica em alimentos.
II - OBJETIVOS GERAIS
Reconhecimento da composição química dos alimentos e correlação com suas
funções tecnológicas e das transformações ocorridas durante o processamento e
armazenamento dos mesmos.
Conhecimento das técnicas normalmente empregadas na análise química e
microbiológica, tanto para o controle de qualidade durante o processo industrial
quanto para a fiscalização de alimentos.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final do curso os alunos deverão ser capazes de, para os diferentes tipos de
alimentos, traçar um plano de amostragem de alimentos, escolher quais análises,
qualitativas e / ou quantitativas, são mais adequadas na determinação de seus
principais componentes (umidade, carboidratos, lipídios e proteínas), identificar os
principais métodos de análise microbiológica, além de interpretar a legislação
vigente e reconhecer as principais alterações, desejáveis ou não, dos alimentos
correlacionando-as com os componentes naturalmente presentes ou adicionados
nos alimentos, além de conseguir propor maneiras de inibi-las ou retarda-las.
Os alunos deverão ainda reconhecer os alimentos como promotores de saúde,
ajudando na divulgação e na orientação de dietas mais adequadas / saudáveis
para a população.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Introdução e apresentação da disciplina. Composição centesimal dos alimentos,
órgãos responsáveis pela fiscalização e legislação de alimentos e rotulagem.
Técnicas de amostragem em análise de alimentos.
Água em alimentos. Diferença entre umidade e atividade de água (Aa). Reações
de deterioração dos alimentos em função da Aa (crescimento microbiano,
rancidez lipídica, atividade enzimática, reações químicas e alteração de
propriedades físicas). Métodos de determinação de umidade (secagem,
destilação, métodos químicos e físicos) e suas limitações e de determinação de
Aa.
Cinzas em alimentos. Métodos de determinação de cinzas em alimentos.
Determinação de umidade, cinzas e Aa.
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Fatores intrínsecos e extrínsecos que interferem no crescimento microbiano nos
alimentos. Detecção, enumeração e identificação de microrganismos nos
alimentos. Métodos clássicos e rápidos.
Carboidratos – classificação (mono, oligo e polissacarídeos), carboidratos
redutores, funções nos alimentos (textura, dulçor, alteração da Aa).
Métodos de determinação de carboidratos em alimentos (açucares totais e
redutores) e suas limitações.
Reações de escurecimento (escurecimento não enzimático e caramelização).
Reações de Fehling, Maillard e Caramelização.
Amido – amilose e amilopectina, geleificação, retrogradação e sinerese e amidos
modificados.
Fibras em alimentos - definição, estruturas e classificação, aplicações em
alimentos. Métodos de análise de fibras.
Lipídios – classificação, composição e estrutura de triacilglicerídeos e ácidos
graxos (saturados, insaturados e trans) e sua relação com estado físico / ponto de
fusão de gorduras, ácidos graxos livres. Métodos de quantificação de lipídios.
Método Soxhlet. Índice de acidez de óleos.
Reação de hidrogenação. Caracterização dos lipídios - índices de iodo e
saponificação.
Lipólise, oxidação lipídica (índice de peróxidos) e antioxidantes.
Índices de iodo e peróxidos de óleos e gorduras.
Proteínas – importância do consumo de proteínas, desnaturação. Propriedades
funcionais (hidratação: solubilidade e capacidade de retenção de água;
relacionadas com interações proteínas-proteínas: formação de gel e de glúten; de
superfície: emulsificação e formação de espuma).
Principais proteínas alimentares – carne, leite, ovo.
Métodos de quantificação de proteínas em alimentos.
Vitaminas e aditivos alimentares – corantes e pigmentos, conservantes,
saborizantes, edulcorantes
Método de Kjeldahl. Propriedades funcionais das proteínas
V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
Aulas teóricas, apresentação de seminários e discussão de artigos científicos
pertinentes aos temas abordados. As aulas teóricas abordam os temas que
posteriormente são desenvolvidos em aulas de laboratório utilizando as técnicas
físico-químicas adotadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Instituto
Adolfo Lutz), Ministério da Saúde, para fins de controle de rotina ou inspeção
decorrente de suspeita.
VI - AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII - BIBLIOGRAFIA
BÁSICA:
ARAÚJO, W. M. C.; MONTEBELLO, N. P.; BOTELHO, R. B. A.; BORGO, L. A.
Alquimia dos alimentos. 2. ed. Brasília: SENAC, 2011. 496p.
CECCHI, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 5.
ed. Campinas: Editora UNICAMP, 2013.
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RIBEIRO, E. P.; SERAVALLI, E. A. G. Química de alimentos. 2. ed. São Paulo,
SP: Blucher, 2007. 184p.
COMPLEMENTAR
ALMEIDA-MURADIAN, L B de ; PENTEADO, M de V C. Vigilância sanitária:
tópicos sobre legislação e analise de alimentos. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2007
BOBBIO, F. O.; BOBBIO, P. A. Introdução à Química de Alimentos. 3. ed. São
Paulo: Varela, 2003.
DAMODARAN, S. PARKIN, K. L., FENNEMA, O. R. Química de alimentos de
Fennema. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 900p.
FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. São
Paulo: Atheneu, 2008. 182p.
SILVA, D J. Análise de alimentos: métodos químicos e biológicos. Varginha:
UFV, 2002.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 7º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Pesquisa Clínica
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
A disciplina visa fornecer informação e reflexão sobre a investigação em seres
humanos cuja finalidade primária seja descobrir ou verificar os efeitos
farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e/ou outros efeitos de produto de
potencial uso na melhoria do estado de saúde e averiguar sua segurança e/ou
eficácia.
II - OBJETIVOS GERAIS
Fornecer informação para uma análise crítica e aprofundamento da
pesquisa clínica em seres humanos.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao término do curso, o aluno deverá ser capaz de:
Compreender e delimitar o que é Pesquisa Clínica..
Identificar as várias fases de estudo clínico
Classificar e entender os vários tipos de Ensaio Clínico
Compreender a importância da ética em pesquisa e das boas práticas clínicas
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação da disciplina, plano de ensino, critérios de avaliação e bibliografia
relacionada.
Histórico da Pesquisa Clínica no Brasil e no Mundo
Fases de Estudos Clínicos (I, II, III, IV)
Definição e Responsabilidades do Patrocinador e Investigador
Definição e Responsabilidades do Coordenador de Estudos e Monitor de
Pesquisa
Boas Práticas Clínicas - GCP/ICH
Documentos das Américas/Resolução 196/96
RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012.
Pesquisa Clínica e seus Aspectos Regulatórios Nacionais e Internacionais
Ética em Pesquisa Clínica e Confidencialidade dos dados
Desenhando um protocolo: Aspectos éticos e regulatórios/Ensaio Clínico
Randomizado
Cuidados com a Medicação de Estudo, Dispensação, Contabilidade e Sistemas
de controle
Documento Fonte e Ficha Clínica (Case Report Form - CRF)
Farmacovigilância /Farmacoeconomia
Transporte, conservação e armazenamento de Material Biológico (Laboratório
Local e Central)
Auditoria em Pesquisa Clínica e Fraudes
Controle de Qualidade
Estratégias de Recrutamento e Capacitação de Sujeito de Pesquisa
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V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas Teóricas e discussão de casos.
VI– AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
HULLEY, S.; CUMMINGS, S.,et al. Delineando a Pesquisa Clínica - Uma
abordagem epidemiológica. São Paulo: Editora Artmed,2008.
LOUSANA, G., ACCETTURI, C.,etal. Pesquisa Clínica no Brasil. São Paulo:
Editora Revinter, 2002.
PESSINI, L., BARCHIFONTAINE.C.P. Problemas Atuais de Bioética. Editora
Loyola, 1997.
Bibliografia Complementar
COBERT, BARTON. Manual of drug safety and pharmacovigilance, 2011.
DAVID J., KEITH.R. A.,et al. Myles Bayesian Approaches to Clinical Trials and
Health - Care Evaluation. Wiley, 2004.
DURAND, G. Introdução geral a bioética: história, conceitos e instrumentos.
São Paulo: Loyola, 2007.
MASTROIANNI, P ; VARALLO, F R. Farmacovigilância para promoção do uso
correto de medicamentos. Porto Alegre: Artmed, 2013.
WOODIN, K., SCHEIDER.J. The CRA´s guide to Monitoring Clinical Research.
Boston: Editora Centerwatch, 2003.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Biomedicina
SÉRIE: : 7º Semestre
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas
I – EMENTA
Complemento de conteúdos para aprofundamento de conhecimentos na formação
do biomédico por meio de exercícios em sala de aula.
II – OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos
explorados na sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente de
trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora da
sala de aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos Exercícios Disciplinares (ED) corresponde ao conteúdo da
disciplina de Bioengenharia e Biotecnologia aplicada à Biomedicina.
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos, na ferramenta online, exercícios referentes
ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V- AVALIAÇÃO
Mínimo de 70% acertos dos exercícios convalidados pelo professor.
VI – BIBLIOGRAFIA
A bibliografia indicada para a realização dos Estudos Disciplinares corresponde à
bibliografia do Plano de Ensino da disciplina do semestre.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 7º Semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 80 horas
I - EMENTA
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em
formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do Projeto
Multidisciplinar do curso.
II - OBJETIVOS GERAIS
As Atividades Práticas Supervisionadas visam:
- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula;
- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações, elaboração
de relatórios e trabalhos;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências e
conhecimento entre os professores e estudantes.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:
- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento
intelectual integrado;
- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do
conhecimento;
- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo das APS corresponde ao Projeto Multidisciplinar específico de cada
curso, planejado para ser desenvolvido no 7º semestre na forma de casos clínicos
pertinentes a área de
conhecimento biomédico.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se o seu
desenvolvimento, conforme previsto no Manual de APS do aluno. As APS
correspondentes ao Projeto Multidisciplinar serão orientadas por um professor
designado pelo coordenador do curso. Os estudantes deverão elaborar trabalhos
no semestre contemplando temas da disciplina em vigência. O trabalho será em
grupo de até 10 alunos. Os estudantes do grupo deverão ir à biblioteca,
pesquisar, discutir com os professores das disciplinas envolvidas e detalhar os
assuntos propostos nos casos clínicos. O controle acadêmico das APS será feito
via sistema online, no final do semestre, cada estudante deverá anexar no
sistema o seu trabalho.
VI- AVALIAÇÃO
O representante de sala deverá entregar ao docente ou coordenador de curso
uma cópia gravada em CD-ROM ou em pen drive com todos os trabalhos da
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turma. O lançamento da avaliação será online, obedecendo aos critérios de notas
inferiores a 7,0 (sete) serão computadas pelo sistema como “reprovação”, já as
notas iguais ou superiores a 7,0 serão computadas como “aprovação” para os
estudantes.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
As obras referenciadas no semestre correspondente.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
As obras referenciadas no semestre correspondente.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 8º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Estágio Obrigatório II
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 390 horas
I – EMENTA
O estágio visa a complementação do ensino recebido pelo estudante durante o
curso, devendo, portanto, proporcionar experiência prática correspondente ao
conhecimento recebido.
II - OBJETIVOS GERAIS
O estágio tem como objetivo geral aperfeiçoar as habilidades interpessoais,
oportunizando o crescimento pessoal e profissional.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos do Estágio Curricular do Curso de Biomedicina:
• Permitir ao aluno estagiário a prática de metodologias relacionadas às
diversas áreas de atuação profissional, integrando-o a equipes de atenção
à saúde, visando o treinamento e formação profissional;
• Criar oportunidade para que o aluno possa estabelecer relações entre
teoria e a prática profissional, ampliando e integrando o conhecimento
adquirido e aperfeiçoando atividades técnicas e científicas relacionadas à
prática profissional;
• Desenvolver no aluno habilidades relacionadas ao exercício profissional e
analisar situações reais de vida e trabalho de seu meio e torná-lo
competente para integrar as equipes multidisciplinares.
• Complementar o processo ensino-aprendizagem e incentivar a busca de
aprimoramento social, cultural e profissional;
• Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O Estagio Curricular do Curso de Biomedicina é obrigatório.
O aluno será supervisionado por profissional habilitado da unidade concedente de
estágio e um docente da instituição de ensino.
O Estágio deverá ser feito em estabelecimento cujas atividades estejam
relacionadas com o currículo do curso e com a prática profissional, visada no
futuro pelo discente.
Os alunos deverão cumprir as atividades de estágio em uma área de habilitação
para a profissão do Biomédico.
As áreas de atuação do profissional biomédico estão devidamente
regulamentadas nas Resoluções Nº 78, de 29/04/2002 do Conselho Federal de
Biomedicina.
Ao selecionar sua habilitação, o aluno deverá estar ciente que o exercício de
determinada habilitação implica a necessária especialização do profissional na
área específica de atuação.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
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Os alunos deverão cumprir as atividades de estágio em uma área de habilitação
para a profissão do Biomédico
VI – AVALIAÇÃO
Os critérios para aprovação são:
Cumprimento da carga horária destinada ao estágio curricular
Entrega de todas as atividades/documentos/formulários propostos de estágio
Prova teórica
Média de desempenho superior à nota 7,0
VII – BIBLIOGRAFIA
Todas as referências bibliográficas contidas nas disciplinas que formam a Matriz
Curricular.
Periódicos da área de saúde.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 8º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Produção Técnico Científico Interdisciplinar
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
Fornece instrumentos ao graduando para a realização do Trabalho de Curso, com
procedimentos teórico-metodológicos aplicados à Biomedicina.
II - OBJETIVOS GERAIS
Subsidiar os alunos com instrumentos dos métodos e técnicas de pesquisa que
possibilitem a elaboração do o Trabalho de Curso.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Explicar os objetivos da disciplina e formas de avaliação
Esclarecer os alunos sobre linhas de pesquisa e temas relacionados a
Biomedicina
Esclarecer a importância da pesquisa bibliográfica
Avaliar pesquisa bibliográfica realizada pelos alunos
Retomar conceitos acerca da construção teórico-metodológica de projetos de
pesquisa
Discutir projetos com os grupos de alunos separadamente
Apresentação da pesquisa na formatação de texto a ser divulgado, segundo as
normas técnicas de publicação dos periódicos indexados
Auxiliar os alunos na implementação das ações para o desenvolvimento do
trabalho
Auxiliar os alunos na elaboração do Trabalho de Curso
Auxiliar os alunos na Realização da defesa do Trabalho de Curso perante a
Banca Examinadora constituída pelo professor orientador, quando houver, e pelo
menos dois docentes do Curso de Biomedicina
Auxiliar na Divulgação do Trabalho de Curso em Eventos promovidos dentro da
Instituição e/ou fora da IES
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Discussão individualizada e dirigida a cada discente.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Discussão dos temas do Trabalho de Curso com cada aluno.
Os alunos estagiários devem redigir e colocar em apreciação o seu “Trabalho de
Curso” ao professor da disciplina semanalmente.
VI - AVALIAÇÃO
Os Trabalhos de Curso (monografias propriamente ditas e projetos de pesquisa)
apresentados como Trabalhos de Curso serão submetidos à apreciação e
aprovação do professor responsável pela orientação do Trabalho de Curso, que
se pronunciará sobre adequação formal e mérito acadêmico.
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Todo Trabalho de Curso deverá versar sobre temas, questões e problemas
pertinentes a área de Saúde, ou que tenham relevância acadêmica e social na
formação em Biomedicina.
Na proposição e no desenvolvimento do Trabalho de Curso, o professor
orientador poderá contar com a assessoria de outros professores do Curso.
As monografias e os projetos de pesquisa, propostos e desenvolvidos como
Trabalho de Curso, uma vez concluídos serão avaliados por Banca Examinadora
nomeada pelo professor responsável pela orientação do Trabalho de Curso.
A avaliação será realizada por meio de defesa (apresentação) pública do
Trabalho de Curso pelo aluno, que será considerado aprovado ou reprovado pela
Comissão Examinadora.
Cada pesquisa deverá ser apresentação na formatação de texto a ser divulgado,
segundo as normas técnicas de publicação dos periódicos indexados.
VII – BIBLIOGRAFIA
Todas as referências bibliográficas contidas nas disciplinas que formam a Matriz
Curricular.
Periódicos da área de saúde.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 8º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Gestão Laboratorial e Controle de Qualidade
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I - EMENTA
Apresenta os conceitos e conhecimentos necessários para que o aluno possa
aplicar, com responsabilidade, os principais programas de qualidade em
laboratórios clínicos permitindo assim desenvolver suas atividades no setor de
diagnósticos, geral e específico, com habilidade e ética, assegurando processos
seguros e competitivos. Controle por áreas de atuação. Calibração e avaliação de
métodos e protocolos. Avaliação das condições pré e pós-analíticas, avaliação de
resultados. Gestão de qualidade e produtividade. Gerenciamento de recursos
humanos. Normas e Legislação em laboratórios. Arquivamento de lâminas.
II - OBJETIVOS GERAIS
Transmitir ao aluno conceitos fundamentais de controle de qualidade e de
administração que permitam o estabelecimento de um programa de controle de
qualidade bem como, uma avaliação, crítica e abrangente, das metodologias
empregadas, do erro laboratorial e das diretrizes da organização e do
gerenciamento dos laboratórios de análises clínicas.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Gerenciamento da qualidade no Laboratório de Análises Clínicas. Controle de
Qualidade Analítico. Garantia da Qualidade. Controle de Qualidade de Materiais e
de Equipamentos. Erro no Laboratório. Aplicação prática do Controle de
Qualidade. Teorias da Administração Aplicadas ao Laboratório de Análises
Clínicas. Estrutura Organizacional em Laboratórios de Análises Clínicas.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conceitos de qualidade, produtividade, competitividade e sobrevivência
Histórico e evolução da Qualidade
Conceitos de qualidade total
Conceitos de controle de processos e produtos
Uso do ciclo PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Atuar)
Itens de controle e sistema de padronização
Métodos de solução de problemas
As 7 ferramentas da qualidade
Gerenciamento da Qualidade no Laboratório de Análises Clínicas
Erros no Laboratório: administrativos, da amostra e analíticos
Controle de Qualidade de Materiais
Controle de Qualidade de Equipamentos
Controle de Qualidade Analítico
Aplicação Prática do Controle de Qualidade
Teorias da Administração Aplicadas ao Laboratório de Análises Clínicas
Estrutura Organizacional em Laboratórios de Análises Clínicas
242

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA

V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
- Aulas expositivas.
- Apresentação de vídeos e debates sobre os temas
- Realização de trabalhos práticos e seminários.
VI- AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos será feita através de provas bimestrais, bem como pelas
demais atividades realizadas pelos alunos, de acordo com os Critérios de
Avaliação da Instituição.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
BURMESTER, Haino. Gestão da Qualidade Hospitalar - Série Gestão
Estratégica de Saúde. São Paulo: Saraiva, 2013.
CHIAVENATO, I. Teoria Geral da Administração: abordagens prescritivas e
normativas. Manole, 2006
XAVIER, Ricardo. Laboratório na prática clínica: Consulta rápida, 2ª edição.
ArtMed, 2011.
Bibliografia Complementar
Academia Pearson - Gestão da qualidade. Pearson Education do Brasil, São
Paulo, 2011.
AZEVEDO, M R A de. Hematologia básica: fisiopatologia estudo laboratorial.
São Paulo: Revinter, 2013.
COMPRI-NARDY, Mariane B.; STELLA, Mércia Breda; OLIVEIRA, Carolina de.
Práticas de Laboratório de Bioquímica e Biofísica. Guanabara Koogan, 2009.
MASTROENI, M F. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de
saúde. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005. 2006.
RAMOS, Edson. Controle Estatístico da Qualidade. Porto Alegre, Bookman,
2013.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da saúde.
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 8º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Imagenologia
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
Estudo dos fundamentos, conceitos básicos e aplicações da imagenologia; o
biomédico e a imagenologia; aspectos anatômicos e fisiológicos básicos
relevantes à imagenologia; proteção radiológica; princípios físicos, equipamentos
básicos e formação da imagem em radiologia para as seguintes
modalidades:Medicina nuclear, radioterapia, tomografia computadorizada, PETTomografia por emissão de positrons e SPECT- tomografia por emissão de fóton
único) , ressonância magnética e PET RM.
II - OBJETIVOS GERAIS
Desenvolver as competências dos alunos e proporcionar conhecimentos na área
da imagenologia para auxiliar na interpretação e realização de exames de
diagnóstico por imagem.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Noções gerais dos princípios físicos em diagnóstico por imagem.
- Conhecer os riscos provenientes da radiação e saber utilizar adequadamente os
equipamentos de segurança; Instruir de forma precisa os clientes e funcionários
quanto aos riscos que a referida unidade oferece.
- Conhecer os fundamentos físicos de radiologia nas seguintes modalidades:
tomografia computadorizada, ressonância magnética, medicina nuclear
(Cintilografia, PET-Tomografia por emissão de positrons e SPECT- tomografia por
emissão de fóton único), Radioterapia e PET RM.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 – MEDICINA NUCLEAR
1.1- Histórico.
1.2- Cintilografia.
1.3- Definição do método.
1.4- Equipamentos, Gama Câmara, Câmara de Cintilação.
1.5- Radioisótopos utilizados e suas características.
1.6- PET-Tomografia por emissão de positrons.
1.7- Método e Definição.
1.8- SPECT, tomografia por emissão de fóton único
1.9- Método e definição.
1.10- Aplicações na medicina nuclear.
1.11- Cardiovascular.
1.12- Linfocintilografia.
1.13- Cintilografia da tireoide.
1.14- Cintilografia das glândulas adrenais.
1.15- Trânsito Esofágico.
1.16- Cintilografia Hepato-Biliar.
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1.17- Cintilografia Renal Dinâmica.
1.18- Cintilografia de Perfusão Cerebral- SPECT.
1.19- Cintilografia Cerebral.
1.20- Cintilografia Pulmonar.
1.21- Cintilografia Óssea.
1.22- Aplicações do PET e o SPECT.
2. Aula teórico-prática
2.1- Identificar nas imagens estruturas anatômicas
2.2- Diferenciar as áreas quentes, fisiológicas de patológicas.
2.3- Reconhecer as principais patologias detectadas.
2.4- Interpretar imagens com metástases.
2.5- Diferenciar os tipos de exames e radiofármacos utilizados.
3– RADIOTERAPIA
3.1- Histórico.
3.2- Principio técnico do tratamento.
3.3- Teleterapia: Definição e equipamento.
3.4- Braquiterapia: Definição e equipamento.
3.5- Ação da radiação nos tecidos.
3.6- Fracionamento.
3.7- Finalidade da Radioterapia.
3.8- Radiossensibilidade.
3.9- Radiocurabilidade.
3.10- Tratamento.
3.11- Técnicas de tratamento.
3.12- Simulador Convencional.
3.13- Dados importantes do paciente.
3.14- Confecção dos blocos.
3.15- Teste de blocos.
3.16- Planejamento tridimencional ou conformacional.
4- Aula prática radioterapia
4.1- Discussões de casos clínicos.
4.2- Visualizações de imagens.
4.3- Avaliações a respostas de tratamentos.
4.4- Imagens de braquioterapia.
4.5- Calcular fator bandeja.
3 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.
5.1- Histórico
5.2- Princípio físico.
5.3- Tipos de Equipamentos e suas gerações.
5.4- Fatores técnicos – a)Kv, b)mAs, c)espessura de cortes, d)incremento ou
índex, e)ROI, f)FOV, g)Filtros, h)Janelas, i)Escala de Hounsfield.
5.5- Tipos de Detectores
5.6- Artefatos
5.7- Aspectos de Segurança.
5.8- Pós-processamento (ex: Angio tomografias, MIP, MPR, Navigator, 3D, e
outros).
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5.9- Exames
5.10- Protocolos para realização dos exames de cabeça.
5.11- Protocolos para realização dos exames do tórax.
5.12- Protocolos para realização dos exames do abdome e pelve.
5.13- Protocolos para realização dos exames da coluna vertebral.
5.14- Protocolos para realização dos exames membros superiores.
5.15- Protocolos para realização dos exames membros inferiores.
6. Aula teórico-prática de tomografia computadorizada.
6.1- Identificar os planos de corte nas imagens.
6.2- Identificar tipos de filtros aplicados.
6.3- Principais pontos anatômicos.
6.4- Artefatos nas imagens.
6.5- Imagens com reconstruções.
6.6- Exames de angiografia.
7- RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.
7.1- Histórico
7.2- Princípios Físicos e princípio de formação da imagem.
7.3- Vantagens e Desvantagens dos equipamentos de Campo Aberto e Campo
Fechado.
7.4-Tipos de Bobinas e suas utilizações.
7.5- Gradiente.
7.6- Susceptibilidade Magnética.
7.7- Fatores Técnicos – Tempo de Eco, Tempo de Repetição, Tempo de Inversão,
NEX e ponderações.
7.8- Matrizes e Espaço K.
7.9- Sequências de Pulsos, Spin eco (SE), Fast spin eco (FSE),
Inversão/Recuperação (IR/IR-FSE), Gradiente eco, Imagem eco planar (EPI),
Angiorressonância magnética (TOF).
7.10- Exames
7.11- Protocolos para realização dos exames de cabeça.
7.12- Protocolos para realização dos exames do abdome e pelve.
7.13- Protocolos para realização dos exames da coluna vertebral.
7.14- Protocolos para realização dos exames membros superiores.
7.15- Protocolos para realização dos exames membros inferiores.
8. Aula teórico-prática de ressonância magnética.
8.1- Identificar os planos de corte nas imagens.
8.2- Identificar tipos de sequências de pulsos.
8.3- Principais pontos anatômicos.
8.4- Artefatos nas imagens.
8.5- Imagens com reconstruções.
8.6- Exames de angiografia.
9. Aula teórica de PET/RM.
9.1- Equipamentos.
9.2- Princípios físicos.
9.3- Formações das imagens
9.4- Radiofarmacos.
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9.5- Reconstruções de imagens.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas teóricas expositivas.
Estudos dirigidos, exercícios e trabalhos extraclasse.
Participação do aluno em aula.
Utilização de películas radiográficas.
Data show, para mostrar as imagens.
Auxiliar os alunos, identificar os pontos anatômicos relevantes em cada
modalidade de diagnóstico.
VI - AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos será feita através de provas bimestrais, bem como pelas
demais atividades realizadas pelos alunos, de acordo com os Critérios de
Avaliação da Instituição..
A avaliação dos alunos deverá conter questões de casos clínicos e imagens para
a interpretação da modalidade adquirida, pontos anatômicos, artefatos,
posicionamento e exames contrastados.
VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
ABRAHAMS, P. H. et al. Atlas de Anatomia Humana em Imagens. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004.
BONTRAGER, KENNETH L. & JOHN P. LAMPIGNANO. Tratado de
Posicionamento Radiográfico e
Anatomia Associada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
PRANDO, A ; MOREIRA, F A. Fundamentos de radiologia e diagnostico por
imagem. São Paulo: Elsevier, 2007.
Bibliografia Complementar
HENWOOD, S. Técnicas e Prática na Tomografia Computadorizada. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
MOURÃO, A. P. Tomografia Computadorizada. São Paulo:Difusão. 2007.
NOBREGA, Almir Inácio. Tecnologia Radiológica e Diagnóstico por Imagem (4
Volumes). São Paulo: Difusão, 2009.
WESTBROOK, C. Manual de Técnicas de Ressonância Magnética. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
WHITE, S.; PHAROAH, M. Radiologia Oral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 8º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Saneamento e Análise Ambiental
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I – EMENTA
A disciplina oferece uma visão sobre as condições ambientais e os alguns
problemas que podem afetar a população brasileira e mundial além de possibilitar
a integração dos conhecimentos de saneamento ambiental com os principais
fatores que afetam os meios abióticos, bióticos e antrópicos.
II - OBJETIVOS GERAIS
Oferecer uma visão geral sobre as condições do meio ambiente e a importância
do saneamento ambiental para a saúde pública.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar o aluno a compreender as mudanças afetam o meio ambiente e as
cadeias alimentares que nele estão, e mediante análise ética e de legislação
ambiental analisar suas relações com a saúde pública.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução à ecologia, ecossistemas, biocenose, biótopo, nicho ecológico e
habitat. Biosfera. Fluxo de energia na biosfera. Cadeias alimentares. Organismos
produtores, consumidores e decompositores. Pirâmides de número, massa e
energia.
2. Ciclos biogeoquímicos (agua, energia, carbono, oxigênio e nitrogênio).
Principais ecossistemas terrestres e aquáticos.
3. Recursos energéticos. Fontes energéticas alternativas: análise e discussão de
benefícios e malefícios de alguns renováveis e não renováveis
4. Os desafios da urbanização crescente no mundo e no Brasil. Impactos da
urbanização no saneamento, alimentos, moradia, saúde.
5. Poluição das aguas. Tipos de poluição das aguas. Indicadores de qualidade
das aguas (índice de qualidade das aguas): Características físicas e químicas.
Estudo das etapas de uma ETA (discutir crise de abastecimento) e de uma ETE.
Métodos físico, químicos e biológicos de tratamento.
6. Poluentes primários e secundários do ar. Discutir efeito estufa e buraco na
camada de ozônio, inversão térmica e smog fotoquímico e chuva ácida. Resíduos
gasosos e particulados (discutir catalisadores automotivos) Métodos de controle
de poluição do ar.
7. Resíduos sólidos: classificação, minimização de resíduos, armazenamento e
transporte. Tratamento: químico e biológico: incineração, aterro sanitário:
classificação. (Diferenciar de lixão), usina de compostagem. Biodegradação e
Reciclagem. Lixiviação
8. EIA-RIMA: histórico, conceitos gerais e discussão da importância de seu uso
9. ISO 14000: histórico, conceitos gerais e discussão da importância de seu uso
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
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Aulas teóricas expositivas
Seminários sobre temas específicos e atuais
VI– AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos será feita através de provas bimestrais, bem como pelas
demais atividades realizadas pelos alunos, de acordo com os Critérios de
Avaliação da Instituição.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
BRAGA, B.; HESPANHOL, I. Introdução a Engenharia Ambiental. O Desafio do
Desenvolvimento Sustentável. Prentice Hall Brasil. 2005.
RICKLETS, R. T. A Economia da Natureza. Rio de Janeiro: Guanabara- Koogan,
2003/2010.
ROCHA, J.C.; ROSA, A.H.; CARDOSO, A. A. Introdução a Química Ambiental.
Bookman Companhia Ed. 2004/2010.
Bibliografia Complementar
AMORIM, V P de. Aspectos práticos da tecnologia do saneamento básico.
São Paulo: Roteiro Editorial, 2001.
CARVALHO, A R de ; OLIVEIRA, M V C de. Princípios básicos do saneamento
do meio. São Paulo: SENAC, 1997.
MILLER JUNIOR, G T ; SPOOLMAN, S E. Ciência ambiental. São Paulo:
Cengage Learning, 2008.
PHILIPPI JR., A. Saneamento, Saúde e Ambiente. Fundamentos para um
Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: Manole. 2005.
RIBEIRO, L.R.; SALVADORI, D.M.F.; MARQUES, E.K. Mutagênese Ambiental.
ULBRA.2003.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 7º e 8º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Tópicos de Atuação Profissional - BI
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas
I – EMENTA
Leitura, interpretação e conhecimento de temas vinculados a atuação profissional
do egresso.
II – OBJETIVOS GERAIS
Ampliar o universo cultural e expressivo do aluno em busca da transdisciplinares
com as áreas da saúde afins;
Trabalhar e analisar textos orais e escritos, de casos clínicos complexos que
envolvam mais de uma área da saúde.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Valorizar a leitura como fonte de conhecimento e prazer;
Aprimorar as habilidades de percepção da importância de uma equipe
multidisciplinar;
Ampliar o vocabulário ativo do profissional da saúde;
Estimular uma comunicação direta e coerente entre profissionais da saúde.
Trabalhar e analisar textos orais e escritos, de casos clínicos complexos que
envolvam mais de uma área da saúde.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Módulo 1 A Biomedicina no Brasil: do surgimento a atualidade.
Conhecimento das diferentes áreas de atuação do biomédico.
Principais paradigmas e problemas da ética profissional.
A necessidade científica e social da atividade biomédica e sua essência
multidisciplinar na área de saúde.
Código de ética da profissão de Biomédico e o exercício ético profissional.
Regulamentações e Legislações que regem o exercício da profissão.
Atuação do Biomédico nas ANÁLISES CLÍNICAS.
Atuação do Biomédico na AUDITORIA.
Atuação do Biomédico na ESTÉTICA.
Atuação do Biomédico na BROMATOLOGIA.
Atuação do Biomédico no DIAGNÓSTICO POR IMAGEM.
Atuação do Biomédico na VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Atuação do Biomédico na ACUPUNTURA.
Atuação do Biomédico em BANCO DE SANGUE.
Atuação do Biomédico no SUS (SAÚDE PÚBLICA).
Atuação do Biomédico NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO EM QUE O
PROFISSIONAL PODE ESTAR HABILITADO.
Módulo 2 250
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Trabalho e análise do material instrucional específico do curso de Biomedicina
(exercícios dos TOMOs).
Discussão de casos clínicos nos diversos níveis de atenção à saúde.
V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
Aulas expositivas e interativas
Leitura e análise de textos, tabelas e gráficos
Oficina de leitura e produção de textos, tabelas e gráficos
Discussão coletiva dos temas estudados
VI – AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos será feita através de provas bimestrais, bem como pelas
demais atividades realizadas pelos alunos, de acordo com os Critérios de
Avaliação da Instituição.
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Báscia
ALVES, Rubem. Filosofia da ciência, São Paulo, Ars Poética, 1996.
DEMO P. Introdução à metodologia da ciência, São Paulo: Atlas, 1991.
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. Prática de texto para estudantes
universitários. Ed.Vozes, 2003.
Bibliografia Complementar
ALVES, R. Conversas com quem gosta de ensinar. São Paulo: Papirus,
2000/2005.
EMEDIATO, Wander. A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. – Ed.
Geração Editorial, 2004.
GRION, Laurinda. Dicas para uma boa redação: como obter mais objetividade e
clareza em seus textos. –Ed. Edicta, 2004.
MORIN, E. Os sete saberes necessários a educação do futuro. São Paulo:
Cortez, 2001.
PIMENTEL, C. Redação descomplicada. São Paulo: Saraiva, 2014.
Todas as referências bibliográficas contidas nas disciplinas que formam a Matriz
Curricular.
Periódicos da área da saúde
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 8º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Interpretação Clínico Laboratorial
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas
I – EMENTA
A disciplina de Interpretação clínica laboratorial estuda as patologias que acomete
os seres humanos, através de diagnóstico laboratorial.
II - OBJETIVOS GERAIS
Discutir sobre os métodos diagnósticos, suas variações e principais interferentes;
Abordar a interpretação clínica de exames laboratoriais correlacionando com
doenças de maior ocorrência na população humana;
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proporcionar ao estudante a oportunidade de realizar projetos de pesquisa na
área de saúde com base no Diagnóstico Laboratorial.
Desenvolver a capacidade de pesquisa e associação de dados para interpretação
dos resultados dos diversos exames realizados em laboratório clínico
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Introdução à interpretação clínica dos exames laboratoriais: considerações gerais.
Interpretação clínica do Hemograma: alterações eritrocitárias.
Interpretação clínica do Hemograma: alterações leucocitárias.
O laboratório clínico nas principais alterações metabólicas: diabetes,
dislipidemias, síndrome metabólica.
Interpretação de exames laboratoriais utilizados nas alterações cardíacas.
Interpretação dos marcadores laboratoriais de função hepática e das hepatites
virais e bacterianas.
Interpretação de exames laboratoriais utilizados para avaliar as alterações da
função renal.
Discussão de caso clínico englobando os parâmetros estudados.
Marcadores laboratoriais nas provas de inflamação e nas doenças Auto imunes
Exames laboratoriais aplicados no diagnóstico e monitoramento das Infecções
Sexualmente Transmissíveis (sífilis, HIV, hepatite, gonorréia, herpes, HPV,
clamídia, trichomonas, fungos etc. )
Interpretação das principais infecciosas virais (dengue, febre amarela, influenza,
herpes, CMV, EBV etc.).
Interpretação das principais síndromes infecciosas bacterianas (trato respiratório,
geniturinário, SNC, abdominal, pele etc.).
Interpretação das principais síndromes infecciosas fungícas (trato respiratório,
geniturinário, SNC, abdominal, pele etc.).
Interpretação das principais infecciosas parasitárias (malária, doença de chagas,
toxoplasmose, parasitoses intestinais).
Discussão de caso clínico englobando os parâmetros estudados.
V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
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Aulas teóricas expositivas e realização de estudos dirigidos.
VI - AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais e
exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII - BIBLIOGRAFIA
BÁSICA:
BENNETT, J C ; PLUM, F. Cecil: tratado de medicina interna, tratado de medicina
interna. Elsevier, 2002.
FERREIRA, A W. & ÁVILA, S.L.M. Diagnóstico Laboratorial das Principais
doenças Infecciosas e Auto-imunes. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan,
2013.
HENRY, J. B. Diagnósticos clínicos e tratamento por métodos laboratoriais.
21º ed. Editora Manole, 2012.
COMPLEMENTAR:
BARRETT KE, BARMAN SB, BOITANO S, BROOKS HL. Fisiologia Médica de
Ganong. McGraw-Hill, 2008.
BROOKS GF, CARROLL KC; BUTEL JS;. MORSE; SA, MIETZNER TA.
Microbiologia Médica 25a edição, Editora: McGraw-Hill, 2012.
FALCÃO RP; PASQUINI R; ZAGO M, A. Tratado de Hematologia. Editora:
Atheneu, 2010.
GAMBONI M; MIZIARA EF. Manual de Citopatologia Diagnóstica - Sociedad
Latinoamericana de Citopatologia, Editora: Manole, 2012.
MURRAY, P. et al. Microbiologia médica. Rio de Janeiro, ELSEVIER 2005.
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PLANO DE ENSINO
ÁREA: Ciências da Saúde
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 8º Semestre
TURNO: Diurno/Noturno
DISCIPLINA: Atividades Complementares
CARGA HORÁRIA TOTAL: 100 horas
I – EMENTA
As Atividades Complementares compõem a matriz curricular do Curso de
Biomedicina e são incrementadas durante o Curso de Graduação.
As Atividades Complementares podem abranger um enriquecedor leque de
práticas complementares às aulas incluindo: palestras, leituras, estudos dirigidos,
seminários, participação e frequência a peças teatrais e filmes cinematográficos,
semanas científicas e atividades culturais, cursos de extensão, visitas técnicas,
participação em projetos sociais, participação em projetos de extensão
comunitária, monitoria, iniciação científica e outras atividades que complementam
as atividades didático-pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, relacionadas à
ampliação da formação acadêmica, profissional e social do aluno.
II – OBJETIVOS GERAIS
Busca-se com esse tipo de atividades uma complementação da formação
acadêmica, profissional, cultural e social do aluno. Podem ser desenvolvidas,
dentro e/ou fora da Instituição, em dias e horários os mais diversos, desde que
não sejam sobrepostas aos horários normais de aula.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela
realização de atividades extracurriculares obrigatórias, presenciais ou a
distância.
• Contribuir para que a formação do futuro egresso seja generalista,
humanista, crítica e reflexiva.
• Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e
culturais.
• Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e
problemas.
• Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão
ética e humanista.
• Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Dentre as possibilidades que podem ser atribuídas como Atividades
Complementares aos alunos, destacam-se:
A-) Atividades de Extensão Comunitária
São atividades que visão a integração do aluno e da Instituição com a
comunidade em questões ligadas à cidadania, saúde e a educação, etc. São
consideradas Atividades de Extensão Comunitária, entre outras, Cursos
oferecidos pela Vice-Reitoria de Extensão Comunitária, participação voluntária em
projetos que beneficiam a comunidade e outras atividades afins.
B-) Atividades Culturais
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São atividades que visam o desenvolvimento do aluno inserindo-o em sua cultura
e desenvolvendo sua participação social. As atividades culturais abrangem
participação em exposições, feiras, eventos cinematográficos, peças teatrais,
coral, museus, centros culturais e afins, bem como visitas técnicas a locais em
que biomédicos exerçam atividades profissionais.
C-) Atividades de Estudo e Pesquisa
São atividades de estudo e pesquisa a autoria ou co-autoria de trabalhos
apresentados em eventos científicos, publicações, relatórios de pesquisa,
iniciação Científica, participação em seminários, simpósios e congressos, grupos
de estudo, exercícios on-line e outras atividades afins. Produções técnicas,
culturais, bibliográficas e artísticas. Leituras: livros, artigos técnicos, atualidades.
D-) Atividades Extra-Campus
As atividades desenvolvidas fora dos campi da IESGF abrangem cursos,
palestras, conferências, workshops, visitas ligadas à área de abrangência do
curso, ou qualquer outra atividade de cunho pedagógico, definidas pelo
coordenador do curso que sejam de interesse do aluno.
E-) Atividades Internas
São atividades desenvolvidas nos campi da IESGF, tais como palestras,
seminários, conferências, cursos, semanas, jornadas, encontros, feiras,
simpósios, congressos, workshops.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Discussões de temas.
Visitas externas.
Leitura de textos previamente indicados.
Verificação de leitura.
Palestras e cursos.
Exibição de filmes e peças teatrais.
VI – AVALIAÇÃO
Ao final de cada semestre letivo, haverá a contabilização das horas registradas na
Ficha de Atividades Complementares. A aprovação ao final de cada semestre
letivo se dá mediante cumprimento do número de horas previsto para o semestre
em que o aluno se acha matriculado.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Biomedicina
SÉRIE: : 8º Semestre
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 10 horas
I – EMENTA
Complemento de conteúdos para aprofundamento de conhecimentos na formação
do biomédico por meio de exercícios em sala de aula.
II – OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos
explorados na sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente de
trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora da
sala de aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos Exercícios Disciplinares (ED) corresponde ao conteúdo da
disciplina de Saneamento e Análise Ambiental.
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos, na ferramenta online, exercícios referentes
ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V- AVALIAÇÃO
Mínimo de 70% acertos dos exercícios convalidados pelo professor.
VI – BIBLIOGRAFIA
A bibliografia indicada para a realização dos Estudos Disciplinares corresponde à
bibliografia do Plano de Ensino da disciplina do semestre.
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PLANO DE ENSINO
CURSO: Biomedicina
PERÍODO: 3º Semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 80 horas
I - EMENTA
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em
formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do Projeto
Multidisciplinar do curso.
II - OBJETIVOS GERAIS
As Atividades Práticas Supervisionadas visam:
- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula;
- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações, elaboração
de relatórios e trabalhos;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências e
conhecimento entre os professores e estudantes.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:
- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento
intelectual integrado;
- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do
conhecimento;
- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo das APS corresponde ao Projeto Multidisciplinar específico de cada
curso, planejado para ser desenvolvido no 8º semestre na forma de casos clínicos
pertinentes a área de conhecimento biomédico.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se o seu
desenvolvimento, conforme previsto no Manual de APS do aluno. As APS
correspondentes ao Projeto Multidisciplinar serão orientadas por um professor
designado pelo coordenador do curso. Os estudantes deverão elaborar trabalhos
no semestre contemplando temas da disciplina em vigência. O trabalho será em
grupo de até 10 alunos. Os estudantes do grupo deverão ir à biblioteca,
pesquisar, discutir com os professores das disciplinas envolvidas e detalhar os
assuntos propostos nos casos clínicos. O controle acadêmico das APS será feito
via sistema online, no final do semestre, cada estudante deverá anexar no
sistema o seu trabalho.
VI- AVALIAÇÃO
O representante de sala deverá entregar ao docente ou coordenador de curso
uma cópia gravada em CD-ROM ou em pen drive com todos os trabalhos da
turma. O lançamento da avaliação será online, obedecendo aos critérios de notas
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inferiores a 7,0 (sete) serão computadas pelo sistema como “reprovação”, já as
notas iguais ou superiores a 7,0 serão computadas como “aprovação” para os
estudantes.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
As obras referenciadas no semestre correspondente.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
As obras referenciadas no semestre correspondente.
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ANEXO 2: REGULAMENTAÇÃO DE ESTÁGIO DO CURSO DE BIOMEDICINA

CURSO DE BIOMEDICINA
REGULAMENTO DE ESTÁGIO DO CURSO DE BIOMEDICINA
Estabelece diretrizes sobre os objetivos, modalidades de estágio e métodos de
supervisão e do Estágio Curricular do Curso de Biomedicina da IES.
Título I - DA CARACTERIZAÇÃO
• Artigo 1º. O Estágio Curricular do Curso de Graduação em Biomedicina do
IESGF tem como finalidade proporcionar a complementação de formação
acadêmica e permite que o estudante tenha acesso ao campo de sua
futura profissão.
• Artigo 2º. O Estágio Curricular do Curso de Biomedicina constitui-se como
parte de sua estrutura curricular, sendo de caráter obrigatório, com carga
horária mínima de 20% da carga horária total do Curso de Graduação em
Biomedicina e no período determinado na matriz curricular do Curso de
Biomedicina.
• Artigo 3º. O estágio caracteriza-se como um conjunto de atividades de
aprendizagem profissional e de ensino sob a forma de ações instituídas,
devidamente orientadas, acompanhadas e supervisionadas pela
Instituição.
• Artigo 4º. Para ser vinculado a IES e a Área de Ciências Biológicas,
determina que a responsabilidade da Instituição, aluno e Empresas, o
aluno só poderá fazer estágio no(s) semestres(s) indicados na matriz
curricular do Curso de Biomedicina.
• Artigo 5º. Somente estarão aptos a iniciar o Estágio Curricular os alunos
regularmente matriculados no semestre em que está prevista a realização
do estágio curricular, indicado na matriz curricular do Curso de
Biomedicina.
• Artigo 6º. Para ser caracterizado como complementação da formação
acadêmica, o Estágio Curricular deve ter suas atividades relacionadas com
o currículo do Curso de Biomedicina.
• Artigo 7º. As atividades relacionadas ao Estágio Curricular devem ser
condizentes com a área de atuação do Biomédico.
• Parágrafo único: O estudante com disciplina(s) reprovada(s) não está
habilitado para cursar o Estágio. A matrícula na disciplina Estágio, para
estudantes em regime de progressão tutelada, ficará condicionada ao
plano de estudo conforme o Regimento da Instituição.
Título II - DO ESTABELECIMENTO CONCEDENTE DO ESTÁGIO
CURRICULAR
• Artigo 8º. O Estágio Curricular pode ser realizado em empresas públicas ou
privadas, incluindo o próprio Instituto, dependendo da área de habilitação
selecionada pelo estagiário, desde que obrigatoriamente supervisionado
por profissional habilitado.
• Artigo 9º. O estágio é regulamentado por leis que disciplinam as relações
entre os setores de produção e serviços e o estagiário, definindo que este
se caracterizará como tal por meio de instrumentos jurídicos específicos,
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•

•
•

•
•
•

firmados entre o estudante e a empresa, com a interveniência obrigatória
da instituição de ensino. Para tanto, a IES dispõe de contratos
padronizados que visam a resguardar tanto seus alunos como os princípios
da instituição do estágio.
Artigo 10º. O estabelecimento concedente do estágio deverá ser
credenciado junto a IES. Caso o estabelecimento indicado pelo aluno não
seja ainda credenciado na FAPAL, o interessado deverá juntamente com o
requerimento de solicitação de estágio requerer também o credenciamento
do local indicado (Acordo de Cooperação).
Artigo 11º. Para realização do estágio, será celebrado Termo de
Compromisso de Estágio entre o estudante e parte concedente do estágio.
Artigo 12º. O aluno estagiário deverá entregar dentro do prazo estipulado
pela Instituição toda documentação referente ao estágio, conforme
determinado pela Instituição (Relatórios de Atividades, Informações sobre
Atividades de Estágio, Relatório Final, outros).
Artigo 13º. Em qualquer caso, estágio ou dispensa, deverá ser apresentado
relatório final das atividades desenvolvidas pelo estagiário.
Artigo 14º. Obrigatoriamente, o estagiário deve cumprir o estágio no local
determinado pela empresa concedente.
Parágrafo único: A matrícula na disciplina de estágio, para estudantes em
regime de progressão tutelada, ficará condicionada ao plano de estudo
conforme o Regimento da Instituição.

Título III – DAS ÁREAS DE HABILITAÇÃO EM BIOMEDICINA
• Artigo 15º. As áreas de atuação do profissional biomédico estão
devidamente regulamentadas nas Resoluções Nº 78, de 29/04/2002 do
Conselho Federal de Biomedicina. O aluno do Curso de Biomedicina
poderá, desde que comprovado a realização de Estágio com duração igual
ou superior a 500 (quinhentas) horas, em instituições oficiais ou
particulares, reconhecidas pelo órgão competente do Ministério da
Educação ou em laboratório conveniado com Instituições de nível superior
ou cursos de especialização ou pós-graduação, reconhecidos pelo MEC,
possuir as seguintes Habilitações:
1-Patologia Clínica (Análises Clínicas) 2- Biofísica
3- Parasitologia
4- Microbiologia
5- Imunologia
6- Hematologia
7- Bioquímica
8- Banco de Sangue
9- Virologia
10- Fisiologia
11-Fisiologia Geral
12- Fisiologia Humana
13- Saúde Pública
14- Radiologia
15- Imagenologia (sem interpretação)
16- Análises Bromatológicas
17- Microbiologia de Alimentos
18- Histologia Humana
19- Patologia
20- Citologia Oncótica
21- Análise Ambiental
22- Acupuntura
23- Genética
24- Embriologia
25- Reprodução Humana
26- Biologia Molecular
27- Farmacologia
28- Psicobiologia
29- Informática de Saúde
30- Perfusão Extra Corpórea
31- Toxicologia
32- Estética
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(fonte: http://www.crbm1.com.br, resoluções)
§ 1º - Em hipótese nenhuma será validado o estágio realizado em setores cujas
atividades não sejam obrigatoriamente relacionadas à área de atuação do
biomédico (exemplos: serviço de secretariado, fotocópia, telemarketing,
atendimento ao consumidor, ou similares).
§ 2º - Ao selecionar sua habilitação, o aluno deverá estar ciente que o exercício
de determinada habilitação implica a necessária especialização do profissional na
área específica de atuação.
Título IV – DO ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO
• Artigo 16º. O acompanhamento do Estágio Curricular dos alunos em nível
do Curso é feita através do Coordenador do Curso de Biomedicina, que
deve fazer cumprir a legislação e as normas aplicáveis aos estágios,
conforme Regimento da Instituição.
Título V - DA SUPERVISÃO DO ESTAGIO
• Artigo 17º. A supervisão do Estágio Curricular deve ser entendida como
orientação, apoio, acompanhamento e avaliação dada ao aluno no decorrer
de sua atividade.
• Artigo 18º. A supervisão do Estágio Curricular é realizada a partir de um
programa de atividades e o plano de acompanhamento de estágio, pelo
Coordenador Auxiliar do Curso de Biomedicina.
• Artigo 19º. A supervisão do estágio poderá ser exercida:
o por docentes da IES;
o por profissionais habilitados do campo de estágio, como
supervisores técnicos.
• Artigo 20º. No local do estágio, o responsável pelo estabelecimento/setor
específico de atuação do estagiário, assumirá a total responsabilidade de
orientação e apoio ao estagiário.
• Artigo 21º. Somente poderá assumir a responsabilidade pelo estagiário o
profissional com formação em nível superior, experimentado na área de
atuação e preferencialmente registrado em seu Conselho de Classe
Profissional.
• Artigo 22º. A supervisão poderá se dar em conformidade com as seguintes
modalidades:
o direta: consiste no acompanhamento, na orientação e na avaliação
efetuada pelo docente supervisor, direta e continuamente, das
atividades planejadas e desenvolvidas nos campos de estágio ao
longo de todo o processo;
o semi-direta: que consiste no acompanhamento e orientação do
planejado por meio de visitas sistemáticas ao campo de estágio para
verificação
do
desenvolvimento
do
plano
de
estágio,
complementadas com entrevistas e reuniões com os estagiários,
bem como manter contatos com o supervisor técnico responsável
pelo estagiário, quando houver;
o indireta: consiste no acompanhamento feito via relatórios.
• Parágrafo único. É sempre indireta a supervisão dos estágios realizados no
período de férias ou no exterior.
• Artigo 23º. Compete ao Supervisor do Estágio Curricular:
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o orientar, acompanhar, supervisionar e avaliar as atividades do
estagiário sob sua responsabilidade durante o desenvolvimento do
estágio;
o encaminhar o plano de acompanhamento à IES;
o orientar a elaboração (e aprovar) o plano de atividade do estagiário;
o responsabilizar-se, juntamente com o estagiário pela entrega de
todos os documentos/relatórios exigidos pela IES;
o propor à IES o desligamento do acadêmico do campo de estágio,
quando se fizer necessário;
o cumprir e fazer cumprir a legislação, normas e Convênios ou Termos
de Cooperação referentes ao estágio.
• Parágrafo único - O supervisor técnico exerce as atribuições previstas no
Termo de Cooperação ou Convênio, e no Plano de Acompanhamento de
Estágio do docente supervisor.
Título VI - DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO
• Artigo 24º. Os alunos estagiários devem redigir e colocar periodicamente
em apreciação os “Relatórios de Estágio Curricular do Curso de
Biomedicina”, os “Atestados de Estágio”, os “Formulários de
Acompanhamento do Estágio Curricular do Curso de Biomedicina”, e
demais documentos solicitados, devidamente preenchidos e assinados,
que serão avaliados pelo Coordenador do Curso de Biomedicina e cumprir
com quaisquer procedimentos regulamentares previstos no Regimento da
IES.
• Artigo 25º. O critério de avaliação das atividades do Estágio Curricular
compreenderá: Formulários, Relatórios de Estágio pelo Coordenador do
Curso de Biomedicina e Avaliação do Supervisor do Estágio.
Título VII - DO ESTAGIÁRIO
• Artigo 26º. Compete ao aluno estagiário:
o observar e atender os preceitos da Regulamentação de Estágio da
IES;
o cumprir integralmente o plano de estágio apresentado ao
Coordenador do Curso de Biomedicina.
o elaborar e submeter periodicamente os “Formulários de
Acompanhamento do Estágio Curricular do Curso de Biomedicina”,
os “Relatórios de Estágio”, Atestados de Estágio e demais
documentos solicitados, dentro dos prazos estabelecidos pela IES,
bem como quaisquer outros documentos que a ele for solicitado;
o reunir frequentemente com seus supervisores de estágio; e
o observar, colaborar e atuar nos campos de estágio segundo
preceitos organizacionais, técnicos, éticos e sociais para o
estabelecimento de relações interpessoais salutares, tal como:
realizar as atividades comuns do estabelecimento sem alterar o
andamento dos costumes, sempre com espírito de colaboração;
responsabilizar-se pela função determinada pelo supervisor do
estágio; comportar-se de maneira profissional e ética nas resoluções
dos problemas; utilizar adequadamente os equipamentos de
proteção individual e coletiva; zelar pelo material da empresa;
aceitar críticas e advertências; respeitar e tirar proveito dos
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ensinamentos; corrigir seus erros, aprender com eles e procurar não
repeti-los; colaborar com a implementação de ações de saúde
instituídas; assegurar a qualidade dos serviços prestados,
respeitando normas e padrões de qualidade.
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MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA O ESTÁGIO CURRICULAR
1. APRESENTAÇÃO
Prezado aluno do Curso de Biomedicina da Faculdade de Palmas.
O presente manual apresenta os conceitos, normas e informações gerais
para o desenvolvimento satisfatório do estágio. Por favor, é necessária a leitura
cuidadosa e atenta de todos os tópicos incluídos no presente Manual. Dúvidas
que por ventura possam aparecer deverão ser esclarecidas com a Coordenação
do Curso.
2. INTRODUÇÃO
2.1. Competências do Profissional Biomédico
O Curso de Biomedicina tem por objetivo dotar o profissional dos
conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e
habilidades gerais:
• Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito
profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção,
promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual
quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja
realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do
sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os
problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os
profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões
de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a
responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico,
mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual
como coletivo;
• Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar
fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado,
eficácia e custo efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de
equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos
devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e
decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas;
• Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem
manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação
com outros profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação
envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura;
o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de
comunicação e informação;
• Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de
saúde deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo
em vista o bem estar da comunidade. A liderança envolve compromisso,
responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões,
comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;
• Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a
tomar iniciativa, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de
trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma
forma que devem estar aptos a ser empreendedores, gestores,
empregadores ou lideranças na equipe de saúde;
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• Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma,
os profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter
responsabilidade e compromisso com a sua educação e o
treinamento/estágios
das
futuras
gerações
de
profissionais,
proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros
profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e
desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a
cooperação através de redes nacionais e internacionais.
Assim sendo, competirá ao profissional Biomédico formado na IES:
• Promover o desenvolvimento integral do ser humano e do meio em que ele
vive, sustentados pela ética e pela cidadania;
• Buscar, com base na missão e estratégias da IES, um estrito
relacionamento com as comunidades em que atua, bem como seus
problemas;
• Buscar uma nova expressão do saber conjugando a teoria à prática e ainda
a vivência e a consciência do que o ser humano pode fazer por si próprio;
• Ser capaz de atuar em atividades de prevenção, diagnóstico, saúde pública
e ambiental, ensino, pesquisa e extensão;
• Agir de acordo com sua formação generalista, humanista, crítica e
reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no
rigor científico e intelectual;
• Possuir condutas, normas e ações adequadas à formação de profissionais
biomédicos que possam atender às demandas profissionais na área de
saúde para melhor atendimento à comunidade e ao meio ambiente;
• Estar preparado às demandas da sociedade, sendo capaz de
desempenhar funções diversas através de um espírito científico, de um
pensamento reflexivo, com competência para gerar e administrar novas
tecnologias e capaz de vivenciar respeitosamente a sociedade e o meio em
que vive.
• Ser capaz de atuar como empreendedor.
2.2. Habilidades do Profissional Biomédico
Ao término do curso, dependendo da área de habilitação, espera-se que o
aluno esteja capacitado a:
• Desenvolver atividades técnicas e administrativas nas áreas de:
Diagnóstico Laboratorial (Análises Clínicas e por Imagem); Hematologia e
Banco de Sangue; Análises Bromatológicas; Análises Ambientais;
Citopatológicas e Moleculares; Produção e Comercialização de
Bioderivados (soros, vacinas e outros); Bioengenharia;
• Compreender a realidade social, cultural e econômica do seu meio,
dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da
sociedade;
• Desenvolver raciocínio dinâmico, rápido e preciso na solução de problemas
relacionados a uma das habilitações específicas;
• Apresentar habilitação profissional para inserção no mercado de trabalho,
em setores profissionais de saúde e tecnologia;
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• Conduzir todas as suas atividades profissionais dentro do mais alto rigor
científico, ético e moral;
• Idealizar investigações e pesquisas científicas em campos de atuação da
área de saúde;
• Planejar, supervisionar e realizar controle sobre programas de saúde
relacionados à profilaxia de doenças e saúde coletiva;
• Avaliar e responder com senso crítico às informações que estão sendo
oferecidas durante a graduação e no exercício profissional;
• Desenvolver organização e planejamento para o alcance de metas em seu
projeto de qualificação profissional;
• Aprofundar a sua formação básica por meio de pós-graduação específica,
apresentando evidências de sólida formação acadêmica.
2.3. Perfil do Egresso do Curso de Biomedicina
A formação do futuro profissional biomédico é pautada por uma visão
humanista que internaliza valores como responsabilidade social, justiça e ética
profissional de maneira a integrar produtivamente conhecimentos, competências,
habilidades e talentos na formação do aluno.
O Curso de Graduação em Biomedicina da IES tem como perfil do
formando egresso/profissional, o “Biomédico, com formação generalista,
humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde,
com base no rigor científico e intelectual. Capacitado ao exercício de atividades
referentes às análises clínicas, citologia oncótica, análises hematológicas,
análises moleculares, produção e análise de bioderivados, análises
bromatológicas, análises ambientais, bioengenharia e análise por imagem,
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.” (Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Biomedicina – Resolução Nº 2 de 18/02/03, fundamentada no
Parecer CNE/CES 0104/2002, de 13/03/2002).
3. ESTÁGIO CURRICULAR
3.1. Caracterização e Objetivos Gerais do Estágio Curricular
O Estágio Curricular do Curso de Graduação em Biomedicina da FAPAL
tem como finalidade proporcionar a complementação de formação acadêmica e
permite que o estudante tenha acesso ao campo de sua futura profissão em
situações do cotidiano profissional. O Estágio Curricular do Curso de Biomedicina
constitui-se como parte de sua estrutura curricular, sendo de caráter obrigatório e
realizado no período determinado na matriz curricular do Curso de Biomedicina.
O Estágio caracteriza-se como um conjunto de atividades de aprendizagem
profissional e de ensino sob a forma de ações instituídas, devidamente
orientadas, acompanhadas e supervisionadas pela Instituição.
Para ser vinculado a FAPAL e a Área de Ciências Biológicas, determina
que a responsabilidade da Instituição, aluno e Empresas, o aluno só poderá fazer
estágio no(s) semestres(s) indicados na matriz curricular do Curso de
Biomedicina. Somente estarão aptos a iniciar o Estágio Curricular os alunos
regularmente matriculados no semestre em que está prevista a realização do
estágio curricular, indicado na matriz curricular do Curso de Biomedicina.
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Para ser caracterizado como complementação da formação acadêmica, o
Estágio Curricular deve ter suas atividades relacionadas com o currículo do Curso
de Biomedicina.
As atividades relacionadas ao Estágio Curricular devem ser condizentes com a
área de atuação do Biomédico.
O Estágio Curricular deve ser realizado no período letivo de aulas. O
Estágio Curricular pode ser realizado em empresas públicas ou privadas,
incluindo a própria Instituição, dependendo da área de habilitação selecionada
pelo estagiário, desde que obrigatoriamente supervisionado por profissional
habilitado.
Os alunos deverão dispor de horário para o desenvolvimento do Estágio
Curricular, conforme cronograma e atividades estabelecidas em Termo de
Compromisso de Estágio e/ou acordo firmado com a empresa cedente.
A matrícula na disciplina de estágio, para estudantes em regime de
progressão tutelada, ficará condicionada ao plano de estudo conforme o
Regimento da Instituição.
3.2. Normas Disciplinares
O Estágio Curricular é parte integrante do Curso, portanto há necessidade
de sua realização dentro do semestre e carga horária mínima estabelecida,
entrega de relatório(s) e aprovação do(s) mesmo(s) pelo Coordenador do Curso
de Biomedicina.
Conforme indicação na matriz curricular, o Estágio Curricular deverá ser feito em
2 etapas:
• Mínimo de 390 horas de duração, solicitado na primeira etapa
• Mínimo de 390 horas de duração, solicitado na segunda etapa
O aluno deverá realizar o estágio curricular no período em que está indicado
em sua matriz curricular. Para iniciar o Estágio Curricular, o aluno deverá estar
regularmente matriculado no semestre em que está prevista a realização do
estágio curricular, indicado na matriz curricular do Curso de Biomedicina.
Em período previsto no cronograma anual, o aluno deverá definir a área de
estágio bem como o local do cumprimento deste estágio (unidade concedente) e
seu supervisor. A cada aluno, somente será permitida a escolha de uma área de
estágio, na qual deverá cumprir a totalidade da carga horária.
Após definição, o aluno poderá solicitar alteração da área de estágio
(habilitação), por meio de pedido formal, com justificativa e protocolado em 3
(três) vias, encaminhando ao Coordenador do Curso de Biomedicina. Uma via fica
com o aluno, uma via fica arquivada com o Coordenador do Curso e a terceira via
fica arquivada na secretaria. O prazo máximo para solicitação de alteração da
área de estágio (habilitação) será de 01 (um) mês após o início do Estágio
Curricular. Solicitações encaminhadas após o referido período serão
automaticamente indeferidas e poderão implicar na reprovação do aluno no
estágio. O Coordenador do Curso de Biomedicina encaminhará o resultado da
análise ao aluno em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da data do
protocolo da solicitação. O aluno deverá estar ciente que, a alteração da área de
Estágio Curricular implicará no cancelamento das horas de estágio já realizadas.
O não comparecimento ao local de estágio pelo período de 02 (duas)
semanas consecutivas, sem comunicação ao Coordenador Auxiliar do Curso de
Biomedicina, caracterizará abandono de estágio e o mesmo será cancelado
integralmente. O aluno será considerado reprovado, devendo cumprir novo
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período de estágio na área escolhida no semestre indicado pelo Coordenador do
Curso de Biomedicina.
O Estágio Curricular, por tratar-se de aprendizado prático, não dará ao
aluno o direito de ter suas faltas abonadas através de atestado e/ou licença
médica. Sendo assim, o aluno que enquadrar-se nesta situação, deverá repor a
carga horária conforme orientação da Instituição cedente.
O prazo máximo para a realização e término do Estágio Curricular será de
01 (um) ano a contar do término da última disciplina cursada.
O Estágio Curricular é supervisionado por Biomédico devidamente
habilitado e registrado em sua entidade de classe (conselho regional),
pertencente ao local onde o aluno realiza o estágio. No local escolhido pelo
discente para o Estágio, o Responsável Técnico pelo estabelecimento, assumirá a
total responsabilidade de Orientador do Estágio, devendo zelar pelo bem-estar e
integridade do discente no local de estágio. O Responsável Técnico pelo
estabelecimento, responsável pelo aluno no local de estágio, deverá ter
experiência mínima de 01 ano na Área de Atuação especificada e deverá estar
devidamente registrado em seu Conselho Regional/Federal.
A não apresentação dos documentos solicitados pelo Coordenador do
Curso de Biomedicina, implicará na reprovação do aluno no Estágio. Os casos
omissos devem ser encaminhados à Coordenação do Curso de Biomedicina, que
decidirá sobre os mesmos.
É desejável que o tema do Trabalho de Curso, sempre que possível, seja
vinculado a área do Estágio curricular. Não deverão ser aceitos estágios na área
de Telemarketing ou de Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou serviço de
secretariado, fotocópia ou similares, mesmo que as empresas cedentes exerçam
atividades na Área Biomédica.
A descrição das atividades de estágio, desenvolvidas pelo aluno, deverão
obrigatoriamente condizentes com a área de Biomedicina.
3.3. Local de Estágio
O aluno é o responsável pela escolha da Unidade Concedente para o
desenvolvimento do Estágio Curricular. A Instituição não se responsabiliza pela
disponibilização irrestrita de Unidades cedentes nas diversas áreas. Os estágios
somente poderão ser realizados em instituições aprovadas pelo Setor de Estágio
da IESGF.
O aluno poderá realizar estágio no seu local de trabalho, obedecidas as
normas da legislação vigente, desde que tenha supervisão direta e constante de
um profissional graduado na área de saúde da empresa e cumpra as atividades
descritas neste Manual, inclusive os relatórios e trabalhos exigidos, e que o
horário de realização do estágio não sobreponha o horário de trabalho. O aluno
que se enquadra no item supracitado deverá encaminhar carta assinada pela
supervisão direta informando seus horários de trabalho e horários de
desenvolvimento do estágio.
O aluno deverá atender as exigências da instituição cedente de estágio em
relação à documentação e exames de saúde. O aluno deverá realizar seu estágio
em 1 (uma) única unidade cedente, não sendo permitida a soma de carga horária
cumprida em mais de uma unidade cedente.
O aluno poderá, a qualquer momento, solicitar com 15 (quinze) dias de
antecedência, a alteração da unidade cedente de estágio, por meio de pedido
formal, com justificativa e protocolado em 2 (duas) vias, encaminhando ao
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Coordenador do Curso de Biomedicina para julgamento, estando ciente que esta
alteração implicará na perda da carga horária de estágio já cursada. Uma via fica
arquivada com o Coordenador do Curso de Biomedicina e outra via fica com o
aluno. O Coordenador do Curso de Biomedicina deverá encaminhar resultado da
análise ao aluno em um prazo máximo de 10 (dez) úteis a partir da data do
protocolo da solicitação.
3.4. Áreas de Estágio
As áreas de atuação do profissional biomédico estão devidamente
regulamentadas nas Resoluções Nº 78, de 29/04/2002 do Conselho Federal de
Biomedicina.
O aluno do Curso de Biomedicina da FAPAL poderá realizar o Estágio
Curricular, em instituições oficiais ou particulares, reconhecidas pelo órgão
competente do Ministério da Educação ou em laboratório conveniado com
Instituições de nível superior ou cursos de especialização ou pós-graduação,
reconhecidos pelo MEC, em uma das seguintes áreas para habilitação do
Biomédico:
1-Patologia Clínica (Análises Clínicas)
3- Parasitologia
5- Imunologia
7- Bioquímica
9- Virologia
11-Fisiologia Geral
13- Saúde Pública
15- Imagenologia (sem interpretação)
17- Microbiologia de Alimentos
19- Patologia
21- Análise Ambiental
23- Genética
25- Reprodução Humana
27- Farmacologia
29- Informática de Saúde
31- Toxicologia

2- Biofísica
4- Microbiologia
6- Hematologia
8- Banco de Sangue
10- Fisiologia
12- Fisiologia Humana
14- Radiologia
16- Análises Bromatológicas
18- Histologia Humana
20- Citologia Oncótica
22- Acupuntura
24- Embriologia
26- Biologia Molecular
28- Psicobiologia
30- Perfusão Extra Corpórea
32- Estética

3.5. Condutas Disciplinares nos Estágios Curriculares
O aluno deverá:
• Respeitar os normativos internos da entidade concedente do estágio;
• Cumprir com determinação e esmero profissional as atividades a ele
designado;
• Manter caráter ético e moral;
• Vestir-se adequadamente no local de estágio;
• Comportar-se adequadamente conforme conduta digna de um profissional
da área da saúde ou da pesquisa;
• Manter sigilo absoluto de todo ou todos dados obtidos dentro de sua área
ou setor de estágio;
• Contribuir para que o ambiente de estágio seja saudável, através das
normas de segurança e biossegurança estabelecidas;
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• Evitar desagravos pessoais;
• Cumprir as atividades previstas e determinadas pelo Coordenador Auxiliar
do Curso de Biomedicina;
• Cumprir as datas previstas no calendário de estágio;
• Entregar, nos prazos previstos, os formulários e documentos relativos ao
cumprimento do estágio (Formulários de Acompanhamento do Estágio
Curricular do Curso de Biomedicina, preenchidos e vistados; Relatório
de Estágio Curricular do Curso de Biomedicina, Capa do Relatório de
Estágio, Atestado de Estágio e demais documentos que lhe for
solicitado) ao Coordenador do Curso de Biomedicina. Este será
responsável pelo envio da documentação à Secretaria Local para arquivo.
• Comunicar o Coordenador do Curso de Biomedicina quando tiver qualquer
dificuldade a ser resolvida e ou qualquer problema em seu local de estágio.
Está comunicação deverá ser feita por escrito e encaminhada ao
Coordenador do Curso de Biomedicina.
• Comparecer, quando convocado, às reuniões de estágio.
3.6. Supervisão do Estagiário
Cabe ao Supervisor de Estágio (Unidade Cedente):
• Definir e acompanhar as atividades a serem cumpridas pelo estagiário,
garantindo o cumprimento do plano de estágio;
• Orientar o estagiário quanto a dúvidas e questionamentos de caráter
técnico– científico;
• Avaliar o rendimento do estagiário, considerando aspectos profissionais e
pessoais;
• Apoiar e incentivar a formação técnico–científica do estagiário

Cabe ao Coordenador do Curso de Biomedicina (enquanto orientador de
estágio):
• Acompanhar, através dos formulários, as atividades cumpridas pelo
estagiário de acordo com o plano de estágio;
• Preparar, anualmente, calendário de estágios;
• Responder às solicitações relativas a: locais de estágio, supervisores em
unidades cedentes, alterações de habilitação, entre outros.
• Aprovar o estágio do aluno, zelar pela execução do Regulamento do
Estágio, interpretar e resolver todos os casos referentes ao Estágio
Curricular.
Cabe ao Estagiário:
• Comparecer aos encontros e reuniões estabelecidos pelo Coordenador
Auxiliar do Curso de Biomedicina;
• Entregar nas datas estabelecidas pelo Coordenador Auxiliar do Curso de
Biomedicina os formulários e relatórios de acompanhamento de estágio;
• Comunicar ao Coordenador Auxiliar do Curso de Biomedicina sobre
qualquer dificuldade ou problema ocorrido no local de estágio;
• Cumprir, com ética e probidade as atividades definidas e orientadas por
seu supervisor;
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• Cumprir, nas datas previstas, todas as obrigações definidas pelo
Coordenador Auxiliar do Curso de Biomedicina.
4. SOLICITAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR
O Estágio possibilita ao aluno a criação, desenvolvimento e aplicação de
propostas de trabalho em Biomedicina, num processo dinâmico de interação entre
os conteúdos teóricos e práticos vivenciados ao longo dos semestres letivos.
A matrícula na disciplina de estágio, para estudantes em regime de
progressão tutelada, ficará condicionada ao plano de estudo conforme o
Regimento da Instituição.
O estudante com disciplina(s) reprovada(s) não está habilitado para cursar o
Estágio. A matrícula na disciplina Estágio, para estudantes em regime de
progressão tutelada, ficará condicionada ao plano de estudo conforme o
Regimento da Instituição.
A documentação e as normas que regem o estágio estabelecidas no
Regulamento dos Estágios Supervisionados da FAPAL encontram-se em Manual
próprio, fornecido aos alunos habilitados no início do semestre letivo.
As atividades relacionadas ao Estágio Curricular devem ser condizentes
com a área de atuação do Biomédico.
Em período previsto no cronograma anual, o aluno deverá definir a área de
estágio bem como o local do cumprimento deste estágio (unidade concedente) e
seu supervisor. A cada aluno, somente será permitida a escolha de uma única
área de estágio, na qual deverá cumprir a totalidade da carga horária. A área do
Estágio 1 deverá ser a mesma área do Estágio 2.
Como já mencionado, conforme indicação na matriz curricular, o Estágio
Curricular deverá ser feito em 2 etapas:
• Mínimo de 390 horas de duração, solicitado na primeira etapa [Estágio I]
• Mínimo de 390 horas de duração, solicitado na segunda etapa [Estágio II]
Nas solicitações de Estágio Curricular deverão ser utilizados todos os
seguintes documentos:
• Termo de Ciência e Acordo
• Requerimento de Solicitação de Estágio ao Coordenador Auxiliar do
Curso de Biomedicina contendo o plano de estágio (atividades a serem
realizadas pelo aluno)
• Acordo de Cooperação (AC)
• Termo de Compromisso de Estágio (TCE
• Termo Aditivo (TA) (quando necessário)
O preenchimento e a entrega destes documentos no prazo são de
responsabilidade do aluno. O Coordenador Auxiliar do Curso de Biomedicina,
após autorizar o estágio no local solicitado pelo aluno, poderá providenciar Carta
de Encaminhamento, caso o aluno necessite.
Ressalta-se que só após a entrega de toda a documentação e aprovação
pela Comissão Local de Estágio/Coordenador do Curso, é que o aluno
poderá iniciar o estágio.
5. AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR
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A avaliação do estágio curricular dar-se-á através dos documentos e
formulários do Estágio Curricular (ver próximo item), bem como através da
realização das provas de estágio.
5.1. Relatórios e Formulários do Estágio Curricular
Ao longo do semestre, o aluno deverá apresentar ao Coordenador Auxiliar
do Curso de Biomedicina, os seguintes documentos:
• Os Formulários de Acompanhamento do Estágio Curricular do Curso
de Biomedicina, preenchidos e vistados; e
• O Relatório de Estágio Curricular do Curso de Biomedicina, e
• A Avaliação do Estágio Supervisionado pelo Responsável Técnico, e
• A Capa do Relatório de Estágio, e
• O Atestado de Estágio.
A seguir, há instruções sobre cada um destes documentos.
5.1.1. Formulários de Acompanhamento do Estágio Curricular do Curso de
Biomedicina
Durante o Estágio Curricular, o aluno deverá entregar periodicamente ao
Coordenador do Curso de Biomedicina, o Formulário de Acompanhamento do
Estágio Curricular do Curso de Biomedicina devidamente preenchido com
dados do aluno, do local do estágio, data, período, descrição sumária da atividade
e assinatura do responsável pelo aluno no campo de estágio.
Todos os tópicos dos Formulários de Acompanhamento do Estágio
Curricular do Curso de Biomedicina são de preenchimento obrigatório. O aluno
deverá registrar a descrição sumária da atividade diariamente no seu formulário,
bem como de coletar a assinatura do responsável pelo aluno no campo de
estágio.
O Coordenador do Curso de Biomedicina verificará o preenchimento das
atividades registradas pelo aluno, e registrará a frequência de apresentação dos
Formulários de Acompanhamento do Estágio Curricular do Curso de
Biomedicina preenchidos pelo aluno. A frequência de apresentação deste
Formulário preenchido pelo aluno ao Coordenador do Curso de Biomedicina será
semanal. O aluno que não apresentar os Formulários de Acompanhamento do
Estágio Curricular do Curso de Biomedicina semanalmente ao Coordenador
do Curso de Biomedicina será considerado reprovado no estágio.
5.1.2. Relatório de Estágio Curricular do Curso de Biomedicina
O aluno deverá seguir o padrão estabelecido para a confecção do
Relatório de Estágio Curricular do Curso de Biomedicina.
O Relatório de Estágio Curricular do Curso de Biomedicina possui 4
itens de preenchimento obrigatório:
1- Identificação
2- Avaliação do estágio pelo aluno
3- Avaliação do estágio pelo Responsável Técnico
4 - Relato do estágio pelo aluno
O Relatório de Estágio Curricular do Curso de Biomedicina deverá ser
entregue na antepenúltima semana do semestre letivo, em data a ser
estabelecida pelo Coordenador do Curso de Biomedicina.
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5.1.3. Formulário de Avaliação do Estágio Supervisionado pelo Responsável
Técnico
O profissional responsável pelo estagiário deverá ao final do semestre
encaminhar ao Coordenador do Curso de Biomedicina da FAPAL, através do
aluno, em envelope lacrado, a Avaliação do Estágio Supervisionado pelo
Responsável Técnico, corretamente preenchido e sem rasuras, atribuindo notas
de 0 (zero) a 10,0 (dez), devidamente assinado e carimbado.
5.1.4. Capa do Relatório de Estágio
A Capa do Relatório de Estágio deverá conter todos os dados do aluno, a
área que estagiou, carga horária e o parecer do Coordenador do Curso de
Biomedicina.
A Capa do Relatório de Estágio deverá ser entregue junto como a
primeira folha do Relatório de Estágio Curricular do Curso de Biomedicina.
5.1.5. Atestado de Estágio
A apresentação do Atestado de Estágio é obrigatória e vincula-se ao
cumprimento do estágio.
Salienta-se que os Atestados de Estágio deverão permanecer na
Instituição. Estes atestados deverão ser em papel timbrado ou com carimbo da
empresa cedente do estágio, devidamente assinados pelo responsável pelo aluno
no campo de estágio, com o número de inscrição no Conselho Regional
correspondente e com Firma Reconhecida.
O Atestado de Estágio deverá ser entregue junto com o Relatório de Estágio
Curricular do Curso de Biomedicina.
5.1.6. Documentos a serem entregues no final de cada período semestral
A apresentação dos relatórios ao final de cada semestre será da seguinte forma:
1. Capa do Relatório de Estágio
2. Relatório de Estágio Curricular do Curso de Biomedicina
3. Formulários de Acompanhamento do Estágio Curricular do Curso de
Biomedicina
4. Atestado de Estágio na última folha do Relatório, devidamente preenchido e
assinado.
5. Formulário de Avaliação do Estágio Supervisionado pelo Responsável
Técnico (em envelope lacrado, que será aberto somente pelo Coordenador
Auxiliar do Curso de Biomedicina).
Este material (Relatórios de Estágio, Formulários de Acompanhamento,
Atestados, Avaliação do Estágio Supervisionado pelo Responsável Técnico e
demais documentos entregues pelo aluno) após aprovação pelo Coordenador
Auxiliar do Curso de Biomedicina, deverá ser arquivado pelo Coordenador Auxiliar
do Curso de Biomedicina por prazo mínimo de 04 anos.
O aluno deverá comprovar a carga horária realizada de estágio através do
Atestado de Estágio E Formulários de Acompanhamento do Estágio
Curricular do Curso de Biomedicina.
Assim, o Estágio Curricular e a composição final do Relatório de Estágio,
têm por objetivo orientar os alunos quanto:
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• complementação do processo ensino-aprendizagem, por meio da
conscientização das deficiências individuais e incentivar a busca do
aprimoramento pessoal e profissional;
• as oportunidades de desenvolver suas habilidades, analisar situações e
propor mudanças no ambiente organizacional e societário das instituições
em que atuar;
• criação de oportunidades para o estudante, por meio do estágio, conhecer
as organizações e saber como elas funcionam;
• incentivar as potencialidades individuais, propiciando o surgimento de
profissionais empreendedores;
• promover
a
integração
da
Instituição
de
Ensino
Superior/Empresa/Comunidade;
• servir como meio de reconhecimento das atividades de pesquisa e
docência, possibilitando ao aluno identificar-se com novas áreas de
atuação;
• buscar por meio da "aprendizagem voltada para o aprender", estimular o
aluno interesse pela atividade de docência - aprender a ensinar;
• buscar colocação profissional junto ao mercado de trabalho, de acordo com
a área de interesse do aluno.
5.2. Aprovação
Os estágios serão realizados em locais devidamente credenciados pela
IESGF. Os planos de Estágio ficarão a critério de cada aluno e local de estágio.
A avaliação será feita pelo Coordenador do Curso de Biomedicina,
baseada nos Formulários de Acompanhamento do Estágio Curricular do
Curso de Biomedicina, no Relatório de Estágio Curricular do Curso de
Biomedicina, Capa do Relatório de Estágio, Atestado de Estágio e
Formulário de Avaliação do Estágio Supervisionado pelo Responsável
Técnico, bem como na assiduidade da apresentação da documentação por parte
do aluno.
Será considerado aprovado o aluno que, além de cumprir a carga horária
mínima prevista do estágio, cumprir assiduamente a entrega dos documentos
solicitados e obtiver aprovação pelo Coordenador do Curso de Biomedicina.
6. ETAPAS DO ESTÁGIO CURRICULAR
6.1. Estágio em Análises Clínicas
O estágio em “ANÁLISES CLÍNICAS” (Patologia Clínica) tem por finalidade
o treinamento dos alunos, através da realização de exames laboratoriais, nos
seguintes setores: Hematologia Clínica, Parasitologia Clínica, Imunologia Clínica,
Bioquímica Clínica, Microbiologia Clínica e Uroanálise e, eventualmente, em
outros setores não mencionados.
Assim, para o Estágio em “ANÁLISES CLÍNICAS” (Patologia Clínica), serão
consideradas sete etapas em que o aluno deverá obrigatoriamente passar nas
780 horas de estágio (390 h na 1ª etapa e 390 h na 2ª etapa): hematologia,
parasitologia, bioquímica, imunologia/sorologia, líquidos corporais/urina,
microbiologia, esterilização/coleta/liberação de resultados.
A ordem de cumprimento destas etapas poderá ser estabelecida pelo estagiário
e/ou laboratório, desde que contemplada a carga horária mínima estabelecida.
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A realização das atividades em cada um dos setores descritos será
registrada e atestada no Formulário de Acompanhamento do Estágio
Curricular do Curso de Biomedicina. Ao final da 2ª etapa do estágio, o aluno
deverá ter todas as áreas cumpridas no estágio (1ª e 2ª etapas) indicadas na
Capa do Relatório de Estágio e no Atestado de Estágio, especificando quais
atividades/áreas foram cumpridas no estágio. Os estágios realizados em uma
única área serão vinculados a habilitação na área específica em que o estágio foi
realizado.
6.2. Estágio em Banco de Sangue
Para o Estágio em “Banco de Sangue”, o aluno deverá obrigatoriamente
passar pelo menos pelos setores de: triagem de doadores, coleta, processamento
de sangue / fracionamento, análises / sorologias / exames pré-transfusionais,
controle de qualidade, liberação, transfusão. O aluno deverá dividir as 780 horas
de estágio entre todos os setores.
6.3. Estágio em Imagenologia
Para o Estágio em “Imagenologia”, o aluno deverá obrigatoriamente passar
pelo menos pelos seguintes setores: radiologia, ultrassonografia; ressonância,
tomografia, medicina nuclear, segurança/análise/liberação de resultados.
Preferencialmente, o aluno deverá dividir as 780 horas de estágio igualmente
entre todos os setores/etapas.
6.4. Estágio em Citologia Oncótica
Para o estágio em “Citologia Oncótica” (Citopatologia Diagnóstica ou
Citologia Esfoliativa), o aluno deverá obrigatoriamente passar pelo menos pelos
seguintes setores/etapas: Coleta; Técnicas para a confecção e coloração das
lâminas; Análise do exame citológico. O aluno deverá dividir as 780 horas de
estágio entre todos os setores/etapas.
6.5. Estágio em Outras Áreas (não mencionadas acima)
Para o Estágio em outras áreas não mencionadas nos itens anteriores, as
etapas mínimas a serem cumpridas serão sugeridas pelo aluno em conjunto com
o seu orientador do estágio e serão submetidas a avaliação pela comissão de
estágio da Biomedicina.
7. ESTÁGIOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
É permitido que o aluno faça estágio de iniciação científica como estágio
curricular.
Neste caso, a habilitação do aluno será vinculada a área em que o aluno
desenvolver seu projeto de pesquisa. Para Estágios de Iniciação Científica, o
aluno deverá anexar à documentação do Estágio, também o Anteprojeto de
Pesquisa (1ª etapa do estágio) e o Projeto de Pesquisa (2ª etapa do estágio).
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ANEXO 3: REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC
CURSO DE BIOMEDICINA
REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO -TCC
Estabelece diretrizes sobre o Trabalho de Curso para graduação em
Biomedicina da FAPAL.
Capítulo I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
• Artigo 1º. É finalidade do presente Regulamento normatizar as atividades
de elaboração do Trabalho de Curso de graduação em Biomedicina do IESGF.
o Parágrafo 1º. É obrigatória a elaboração do Trabalho de Curso como
parte das atividades curriculares do Curso de Biomedicina.
o Parágrafo 2º. O Trabalho de Curso será proposto e desenvolvido
pelo aluno de modo a referendar, aprofundar, enriquecer, recriar ou
avançar a cultura acadêmica que está representada no currículo de
formação do profissional de Biomedicina.
• Artigo 2º. Para se contemplar a ampla gama de conhecimentos que fazem
parte das disciplinas do currículo do Curso, o Trabalho de Curso na
graduação em Biomedicina poderá versar sobre temas e práticas
diversificados, desde que acadêmica e profissionalmente relevantes, de
acordo com o julgamento do(s) Orientador(es) e do(s) professor(es)
responsável(is) pelo acompanhamento do Trabalho de Curso.
• Parágrafo único: O estudante com disciplina(s) reprovada(s) não está
habilitado para cursar o TCC. A matrícula na disciplina TCC, para
estudantes em regime de progressão tutelada, ficará condicionada ao
plano de estudo conforme o Regimento da Instituição.
Capítulo II - DOS OBJETIVOS DO TRABALHO DE CURSO
• Artigo 3º. As atividades relacionadas ao Trabalho de Curso serão
desenvolvidas sob a orientação de profissional qualificado, com a
finalidade de contribuir com a formação teórico-prática do aluno do Curso
de Biomedicina, comprometendo-se com o avanço na formação de
profissionais biomédicos que sejam:
I. capazes de integrar numa visão ampla e global de Biomedicina os
desempenhos especializados, que são próprios de diferentes áreas e
níveis de atuação;
II. voltados ao desenvolvimento científico da profissão;
III. conhecedores das demandas sociais da população, em nível regional,
nacional e/ou mundial.
IV. Artigo 4º. São objetivos do Trabalho de Curso:
V. Atender às exigências curriculares do Curso de Biomedicina;
VI. Proporcionar ao aluno, orientado por professor qualificado, a oportunidade
de desenvolver um trabalho de natureza acadêmico-científico-profissional,
que possa traduzir a articulação entre os conhecimentos adquiridos na
sequência curricular, seja sob a forma da sistematização de
conhecimentos, seja sob a forma de problematização e encaminhamento
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VII.

de soluções para temas e questões relevantes à profissão, tanto do prisma
acadêmico como social.
Aprimorar o processo de formação dos alunos contribuindo para o
desenvolvimento de competências e habilidades pessoais e para a
formação permanente.

Capítulo III - DO TRABALHO DE CURSO
• Artigo 5º. A elaboração do Trabalho de Curso será norteada pelo disposto
nos artigos 3º e 4º deste Regulamento.
• Artigo 6º. O Trabalho de Curso poderá ser proposto e desenvolvido sob a
forma de uma monografia ou de um projeto de pesquisa (artigo).
• Parágrafo único. Para os fins deste Regulamento, entenda-se por:
I. monografia: um trabalho acadêmico individual por meio do qual o aluno
demonstre domínio em, ao menos, uma das seguintes competências:
• organização de conhecimentos biomédicos em torno de um eixo
temático relevante;
• sistematização de ideias ou de problemas atinentes a aspectos
teóricos e práticos da profissão;
• aprofundamento técnico-acadêmico de determinado tema ou
questão;
• análise e discussão de questões conflitantes que caracterizam a
teoria e a prática em Biomedicina.
II. projeto de pesquisa: proposta de pesquisa, individual ou coletiva, elaborada
em conformidade com os cânones da pesquisa científica, com prazo
limitado de realização, e definição de pessoal especificamente a ela
alocado.
o Parágrafo 1º. Todo Trabalho de Curso será proposto sob a
orientação de professor(es) das disciplinas de “Projeto Técnico
Científico Interdisciplinar e
Produção Técnico
Científico
Interdisciplinar” e deverá versar sobre temas, questões e problemas
abordados no Curso, ou que tenham relevância acadêmica e social
na formação em Biomedicina.
o Parágrafo 2º. Na proposição e no desenvolvimento do Trabalho de
Curso, o(s) professor(es) orientador(es) poderá(ão) contar com a
assessoria do(s) professor(es) responsável(is) pela orientação do
Trabalho de Curso.
•

Artigo 7º. As monografias e os projetos de pesquisa, propostos e
desenvolvidos como Trabalho de Curso, uma vez concluídos serão
avaliados por Banca Examinadora nomeada pelo(s) professor(es)
responsável(is) pela orientação do Trabalho de Curso.
• Parágrafo único. A avaliação será realizada por meio de defesa
(apresentação) pública do Trabalho de Curso pelo aluno, que será
considerado aprovado ou reprovado pela Comissão Examinadora.
• Artigo 8º. A sistemática de desenvolvimento do Trabalho de Curso
compreenderá:
a) Definição do tema a ser desenvolvido em conjunto com o(s) orientador(es);
b) Apresentação de um pré-projeto junto ao(s) professor(es) da disciplina de
“Trabalho de Curso”, ressaltando, além dos objetivos e justificativa do
trabalho a ser desenvolvido, e um cronograma de execução do trabalho;
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c) Implementação das ações para o desenvolvimento do trabalho;
d) Elaboração da Monografia/Trabalho Científico referente ao tema do
Trabalho de Curso;
e) Realização da defesa do Trabalho de Curso perante o(s) professor(es) da
disciplina de “Produção Técnico Científico Interdisciplinar” e uma Banca
Examinadora constituída pelo professor orientador, quando houver, e pelo
menos dois docentes do Curso de Biomedicina.
f) Divulgação do Trabalho de Curso em Eventos promovidos dentro da
Instituição e/ou fora da FAPAL.
Capítulo IV - DO(S) PROFESSOR(ES) ORIENTADOR(ES)
• Artigo 9º. Poderão ser orientadores de Trabalhos de Curso de alunos do
Curso de Biomedicina os professores da FAPAL que atenderem às
exigências contidas nos artigos 3º e 4º deste Regulamento.
• Parágrafo 1º. Poderão ser co-orientadores docentes e profissionais de
outras Instituições, cuja formação e perfil profissional atendam aos
artigos 3º e 4º deste Regulamento, e de acordo com o julgamento do(s)
professor(es) responsável(is) pela orientação do Trabalho de Curso e
Coordenação do Curso de Biomedicina.
• Parágrafo 2º. Cada orientador assumirá, no máximo, a orientação de 08
(oito) Trabalhos.
• Artigo 10º. São atribuições do professor orientador:
I. Assessorar os alunos na proposição do Trabalho de Curso em
conformidade com as normas deste Regulamento;
II. Desenvolver as atividades de orientação relacionadas ao Trabalho de
Curso;
III. Favorecer a divulgação do Trabalho de Curso sob sua orientação no Curso
de Biomedicina, na FAPAL ou fora da Instituição, promovendo
oportunidades de acesso a alunos, professores em geral e à sociedade
como um todo.
Capítulo V - OS ALUNOS ORIENTADOS
• Artigo 11º. São atribuições do aluno orientado:
I. Desenvolver as atividades acadêmicas que são inerentes ao Trabalho de
Curso;
II. Contribuir para a divulgação de seu Trabalho de Curso junto aos alunos,
professores do Curso e da FAPAL e à sociedade como um todo,
promovendo oportunidades de conhecimento tanto do desenvolvimento
como dos resultados;
III. Relatar semanalmente ao professor orientador e ao(s) professor(es) das
disciplinas de Projeto Técnico Científico Interdisciplinar e Produção Técnico
Científico Interdisciplinar, as atividades acadêmicas cumpridas, e que
integrarão o texto final do Trabalho.
Capítulo VI - DO COORDENADOR DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE
CURSO
• Artigo 12º. O(s) professor(es) das disciplinas de Trabalho de Curso
será(ão) selecionado(s) entre os profissionais que apresentam perfil
compatível com as estipulações deste Regulamento.
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•

I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

Artigo 13º. São atribuições do professor da disciplina de Trabalho de
Curso:
Estimular os professores da Instituição para atuarem nas atividades de
orientação dos Trabalhos de Curso;
Assessorar a proposição e o desenvolvimento dos Trabalhos de Curso;
Apreciar os Trabalhos de Curso pronunciando-se quanto ao mérito
acadêmico e à adequação formal, tomando em consideração:
- a natureza e o compromisso dos temas, questões e problemas propostos
para estudo, conforme o parágrafo 2º do artigo 1º e artigos 3º e 4º deste
Regulamento;
- os requisitos acadêmicos dos alunos orientados;
Constituir Comissões e Bancas Examinadoras para a avaliação final dos
Trabalhos de Curso;
Organizar eventos voltados para a divulgação dos Trabalhos de Curso;
Incentivar os alunos para participação ativa na divulgação dos Trabalhos
de Curso em eventos internos e/ou externos.
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INSTRUÇÕES E NORMAS PARA O TRABALHO DE CURSO BIOMEDICINA
1. INTRODUÇÃO
É obrigatória a elaboração do Trabalho de Curso como parte das atividades
curriculares do Curso de Biomedicina. O Trabalho de Curso será proposto e
desenvolvido pelo aluno de modo a referendar, aprofundar, enriquecer, recriar ou
avançar a cultura acadêmica que está representada no currículo de formação do
profissional de Biomedicina. O Trabalho de Curso na graduação em Biomedicina
poderá versar sobre temas e práticas diversificados, desde que acadêmica e
profissionalmente relevantes, de acordo com o julgamento do(s) Orientador(es) e
do(s) professor(es) responsável(is) pelo acompanhamento do Trabalho de Curso.
2. OBJETIVOS DO TRABALHO DE CURSO
As atividades relacionadas ao Trabalho de Curso serão desenvolvidas sob
a orientação de profissional qualificado, com a finalidade de contribuir com a
formação teórico-prática do aluno do Curso de Biomedicina, comprometendo-se
com o avanço na formação de profissionais biomédicos.
São objetivos do Trabalho de Curso:
• Atender às exigências curriculares do Curso de Biomedicina;
• Proporcionar ao aluno, orientado por professor qualificado, a oportunidade
de desenvolver um trabalho de natureza acadêmico-científico-profissional,
que possa traduzir a articulação entre os conhecimentos adquiridos na
sequência curricular, seja sob a forma da sistematização de
conhecimentos, seja sob a forma de problematização e encaminhamento
de soluções para temas e questões relevantes à profissão, tanto do prisma
acadêmico como social;
• Aprimorar o processo de formação dos alunos contribuindo para o
desenvolvimento de competências e habilidades pessoais e para a
formação permanente.
O Trabalho de Curso é muito rico para os alunos, não só como experiência de
construção do conhecimento, mas também como processo de transição para
eventual Pós-Graduação.
3. REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO
O Trabalho de Curso será realizado individualmente. Todos os alunos
deverão estar regularmente matriculados no curso, no semestre em que esteja
indicada a realização do Trabalho de Curso, conforme matriz curricular, para
realização do Trabalho de Curso.
O Trabalho de Curso poderá ser proposto e desenvolvido sob a forma de
uma “monografia” ou de um “projeto de pesquisa” (nos moldes clássicos de
uma pesquisa científica e com dados coletados especificamente para o Trabalho
de Curso). Em qualquer um destes casos, o aluno obrigatoriamente deverá ter um
orientador.
• Referir-nos-emos como “monografia” ao trabalho acadêmico por
meio do qual o aluno demonstre domínio em, ao menos, uma das
seguintes competências:
o organização de conhecimentos biomédicos em torno de um
eixo temático relevante;
o sistematização de ideias ou de problemas atinentes a
aspectos teóricos e práticos da profissão;
280

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA

o aprofundamento técnico-acadêmico de determinado tema ou
questão;
o análise e discussão de questões conflitantes que caracterizam
a teoria e a prática em Biomedicina.
A palavra monografia corresponde, etimologicamente, a um tratado escrito
(grafia) sobre um único (mono) assunto ou tema. O texto da monografia obedece
à estrutura e à linguagem do texto dissertativo. É, portanto, uma dissertação que
deverá convencer o leitor das propostas lá sustentadas. No caso do Trabalho de
Curso da Biomedicina, é necessário que cada uma das análises se encaminhe
para um ponto determinado e que, ao final, o aluno possa encontrar pontos em
comum para atingir o objetivo analítico final, que será apresentado na conclusão
final do trabalho. É de fundamental importância que o aluno se posicione
criticamente frente ao material pesquisado na literatura científica publicada. As
normas para a elaboração da monografia são apresentadas adiante neste
documento.
O “projeto de pesquisa” (ou “trabalho científico”) se refere à proposta de
pesquisa elaborada em conformidade com os cânones da pesquisa científica,
com entrevistas e/ou dados coletados numa pesquisa de campo, com prazo
limitado de realização e definição de pessoal especificamente a ela alocado.
Neste caso, a elaboração do texto do Trabalho de Curso deverá seguir as
mesmas normas de apresentação da monografia (descrita adiante neste
documento). Ou, então, em caso de envio dos dados obtidos neste trabalho
científico de pesquisa para publicação em Revista/Jornal indexada(o), o aluno
deverá seguir as normas da(o) referida(o) Revista/Jornal e deverá apresentar
ao(s) professor(es) responsável(is) pelo acompanhamento do Trabalho de Curso
a cópia do trabalho enviado para publicação, junto com a carta de
encaminhamento e demais documentos solicitados oportunamente por estes
professores.
4. ETAPAS E A AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO
Serão duas as etapas de realização do Trabalho de Curso, a 1ª e a 2ª, em
diferentes momentos da sequência curricular do Curso de Biomedicina, conforme
indicado na matriz curricular:
• Na 1ª etapa serão desenvolvidas as atividades próprias do Projeto
Técnico Científico Interdisciplinar.
• Na 2ª etapa serão desenvolvidas as atividades próprias da
Produção Técnico Científico Interdisciplinar.
O produto acadêmico da 1ª etapa será constituído por um projeto de
monografia ou um anteprojeto de pesquisa. O produto acadêmico da 2ª etapa
será constituído pelo desenvolvimento e apresentação da monografia planejada
na 1ª etapa, ou desenvolvimento e apresentação do projeto de pesquisa
delineado no anteprojeto da 1ª etapa.
Os projetos de monografias e os anteprojetos de pesquisa apresentados
como Projeto Técnico Científico Interdisciplinar, bem como as monografias
propriamente ditas e os projetos de pesquisa apresentados como Produção
Técnico Científico Interdisciplinar, serão submetidos à apreciação e aprovação
do(s) professor(es) responsável(is) pela orientação do Trabalho de Curso, que se
pronunciará(ão) sobre adequação formal e mérito acadêmico.
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Todo Trabalho de Curso será, a princípio, proposto sob a orientação de
professor(es) das disciplinas de “Projeto Técnico Científico Interdisciplinar e
Produção Técnico Científico Interdisciplinar” e deverá versar sobre temas,
questões e problemas abordados no Curso e relacionados à Biomedicina, ou que
tenham relevância acadêmica e social na formação do biomédico.
Na proposição e no desenvolvimento do Trabalho de Curso, o(s)
professor(es) orientador(es) poderá(ão) contar com a assessoria de outros
professores do Curso ou da FAPAL, bem como fora dela, desde que, neste caso,
previamente aprovado pela Coordenação do Curso.
As monografias e os projetos de pesquisa (artigos), propostos e
desenvolvidos como Produção Técnico Científico Interdisciplinar, uma vez
concluídos serão avaliados por Banca Examinadora nomeada pelo(s)
professor(es) responsável(is) pela orientação do Trabalho de Curso. A avaliação
será realizada por meio de defesa (apresentação) pública do Trabalho de Curso
pelo aluno, que será considerado aprovado ou reprovado pela Comissão da
Banca Examinadora.
5. SISTEMÁTICA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CURSO
A sistemática de desenvolvimento do Trabalho de Curso compreenderá:
Na 1ª etapa:
• Definição do tema a ser desenvolvido em conjunto com o(s) orientador(es);
• Apresentação de um pré-projeto (ou seja, o projeto da monografia ou o
anteprojeto de pesquisa) junto ao(s) professor(es) da disciplina de “Projeto
Técnico Científico Interdisciplinar”, ressaltando, além dos objetivos e
justificativa do trabalho a ser desenvolvido;
• Planejamento das ações e cronograma para desenvolvimento e execução
do trabalho de curso;
• Implementação das ações iniciais para o desenvolvimento do trabalho de
curso;
Na 2ª etapa:
• Implementação das ações para o desenvolvimento do trabalho e
organização dos dados obtidos;
• Elaboração da Monografia/Trabalho Científico referente ao tema do
Trabalho de Curso;
• Entrega dos exemplares do Trabalho de Curso ao(s) professor(es) da
disciplina de “Produção Técnico Científico Interdisciplinar” , aos membros
da Banca Examinadora e Coordenador do Curso (veja adiante, item
“Apresentação do Trabalho de Curso”);
• Realização da defesa do Trabalho de Curso perante o(s) professor(es) da
disciplina de “Produção Técnico Científico Interdisciplinar” e Banca
Examinadora constituída pelo professor orientador e pelo menos dois
docentes do Curso de Biomedicina.
• Divulgação do Trabalho de Curso em Eventos promovidos dentro da
Instituição e/ou fora da FAPAL.
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6. ORIENTADOR DO TRABALHO DE CURSO
Poderão ser orientadores de Trabalhos de Curso de alunos do Curso de
Biomedicina os professores da FAPAL, que sejam: capazes de integrar numa
visão ampla e global de Biomedicina os desempenhos especializados, que são
próprios de diferentes áreas e níveis de atuação; voltados ao desenvolvimento
científico da profissão; conhecedores das demandas sociais da população, em
nível regional, nacional e/ou mundial.
Poderão ser co-orientadores docentes e profissionais de outras
Instituições, cuja formação e perfil profissional atendam aos requisitos mínimos
para co-orientação do aluno do Curso de Biomedicina, e esteja de acordo com o
julgamento do(s) professor(es) responsável(is) pela orientação do Trabalho de
Curso e da Coordenação do Curso de Biomedicina. Todo Trabalho de Curso será
proposto sob a orientação de professor(es) das disciplinas de “Projeto Técnico
Científico Interdisciplinar e Produção Técnico Científico Interdisciplinar”.
Na proposição e no desenvolvimento do Projeto Técnico Científico
Interdisciplinar e Produção Técnico Científico Interdisciplinar, o(s) professor(es)
orientador(es) poderá(ão) contar com a assessoria do(s) professor(es)
responsável(is) pela orientação do Trabalho de Curso. Cada orientador assumirá,
no máximo, a orientação de até 08 (oito) Trabalhos. Exceções deverão ser
avaliadas em conjunto pelo(s) professor(es) responsável(is) pela orientação do
Trabalho de Curso e pela Coordenação do Curso de Biomedicina.
São atribuições do professor orientador:
• Assessorar os alunos na proposição do Trabalho de Curso em
conformidade com as normas para realização do mesmo;
• Desenvolver as atividades de orientação relacionadas ao Trabalho de
Curso, direcionando os alunos quanto às atividades e ações do Trabalho
de Curso;
• Sanar todo e qualquer problema relacionado ao Trabalho de Curso em
conjunto com o(s) professor(es) responsável(is) pela orientação do
Trabalho de Curso e da Coordenação do Curso de Biomedicina, quando for
o caso;
• Favorecer a divulgação do Trabalho de Curso sob sua orientação no Curso
de Biomedicina, na FAPAL ou fora da Instituição, promovendo
oportunidades de acesso a alunos, professores em geral e à sociedade
como um todo;
7. FUNÇÃO DO(S) PROFESSOR(ES) DAS DISCIPLINAS DE PROJETO
TÉCNICO CIENTÍFICO INTERDISCIPLINAR E PRODUÇÃO TÉCNICO
CIENTÍFICO INTERDISCIPLINAR
• São atribuições do professor das disciplinas de Projeto Técnico Científico
Interdisciplinar e Produção Técnico Científico Interdisciplinar:
• Estimular os professores da Instituição para atuarem nas atividades de
orientação dos Trabalhos de Curso;
• Assessorar a proposição e o desenvolvimento dos Trabalhos de Curso;
• Apreciar os Trabalhos de Curso pronunciando-se quanto ao mérito
acadêmico e à adequação formal, tomando em consideração: a natureza e
o compromisso dos temas, questões e problemas propostos para estudo;
os requisitos acadêmicos dos alunos orientados;
• Constituir Comissões e Bancas Examinadoras para a avaliação final dos
Trabalhos de Curso;
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• Organizar eventos voltados para a divulgação dos Trabalhos de Curso;
• Incentivar os alunos para participação ativa na divulgação dos Trabalhos
de Curso em eventos internos e/ou externos.
8. ATRIBUIÇÕES DO ALUNO ORIENTADO
São atribuições do aluno orientado:
• Desenvolver as atividades acadêmicas que são inerentes ao Trabalho de
Curso; Contribuir para a divulgação de seu Trabalho de Curso junto aos
alunos, professores do Curso e do FAPAL e à sociedade como um todo,
promovendo oportunidades de conhecimento tanto do desenvolvimento
como dos resultados;
• Relatar semanalmente ao professor orientador e ao(s) professor(es) das
disciplinas de Projeto Técnico Científico Interdisciplinar e Produção Técnico
Científico Interdisciplinar, as atividades acadêmicas cumpridas, e que
integrarão o texto final do Trabalho.
• Cumprir prazos estipulados pelo(s) professor(es) responsável(is) pela
orientação do Trabalho de Curso e da Coordenação do Curso de
Biomedicina.
9. CUIDADOS NUMA PESQUISA QUE ENVOLVE SERES HUMANOS E/OU
ANIMAIS
Como já mencionado, o Trabalho de Curso poderá caracterizar-se como
uma monografia (ou pesquisa analítico-bibliográfica) ou como um projeto de
pesquisa (com entrevistas e/ou coletas de dados em pesquisa no campo).
É importante atuar eticamente quando a atividade envolver seres humanos
e/ou animais. No caso de pesquisas que envolvam seres humanos, levar em
consideração o seguinte:
• O sujeito/objeto da pesquisa tem o direito de ser informado previamente
sobre: o fato de estar fazendo parte de um trabalho acadêmico; a temática
envolvida; a duração e a frequência dos encontros, etc.;
• O relacionamento entre pesquisador e sujeito/objeto da pesquisa deve ter
caráter formal;
• O sujeito/objeto da pesquisa, quer seja um indivíduo ou uma Instituição,
não só merece, como também tem o direito de receber um retorno após o
término do trabalho. Por exemplo, podem-se enviar os resultados da
atividade desenvolvida, um especial agradecimento, um exemplar da
monografia ou de um eventual trabalho publicado em revista, convites para
assistir à apresentação da pesquisa, etc.
Nenhum trabalho que envolve seres humanos e/ou animais deve ser
iniciado antes da aprovação pelo Comitê de ética e bioética.
10. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO
10.1. ELABORAÇÃO DE MONOGRAFIA
O Trabalho de Conclusão na forma de monografia terá como enfoque um
tema selecionado pelo aluno ou grupo de alunos, de acordo com a área de
interesse profissional selecionada para o trabalho.
A monografia deverá ser redigida dentro do padrão técnico regido pela
ABNT ou Vancouver e deve ser constituída pelas seguintes partes:
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•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Capa
Página de rosto
Título, Autor(es)
Resumo (ou abstract) e lista de palavras-chave. O resumo é constituído de
um ou dois parágrafos em que se explica o conteúdo do Trabalho de
Curso, incluindo-se nesse texto até dez palavras chaves necessárias à
localização do trabalho em meio eletrônico ou banco de dados.
Dedicatória e agradecimentos, se houver. A dedicatória é totalmente
pessoal e pode-se confundir, ou não, com os agradecimentos. Se houver
necessidade, podem-se separar os dois momentos pessoais em duas ou
mais páginas que se seguem.
Sumário detalhado.
Introdução. A introdução deve introduzir o leitor aos assuntos e conceitos
referentes ao tema escolhido para o trabalho. Quando possível, deve citar
trabalhos anteriormente realizados sobre o tema, para contextualizar o
trabalho proposto.
Justificativa e Objetivos. É fundamental justificar a escolha do tema do
trabalho, mostrando sua contribuição, científica e social, bem como expor
os objetivos que se pretende alcançar ao realizar este trabalho. A
justificativa deve, sempre que possível, estar embasada nos assuntos
expostos na introdução. As justificativas e os objetivos podem ser
continuidade da introdução ou aparecerem num item separado a seguir.
Material e Métodos. Neste tópico são expostos os procedimentos
adotados. Deve-se citar a área de estudo e o material biológico e não
biológico utilizado. A metodologia deve ser descrita de tal forma que o leitor
seja capaz de reproduzir o trabalho realizado pelo aluno. Caso a
metodologia for compilada de outro trabalho, este deve ser citado.
Resultados. Neste item devem aparecer todos os resultados obtidos no
caso de pesquisas de campo, sejam eles satisfatórios ou não. Estes
resultados devem ser expostos na forma de texto, tabelas, gráficos e
ilustrações, dependendo do trabalho realizado. No caso de revisões
bibliográficas, deve constar abordagem referente ao material pesquisado
na literatura científica publicada.
Discussão. Os resultados obtidos são discutidos e comparados aos outros
trabalhos relacionados ao tema em que o trabalho foi desenvolvido.
Quando o trabalho for realizado em grupo, devem aparecer as impressões
e opiniões dos componentes do grupo. Da mesma forma, quando o
trabalho for feito individualmente, o aluno deverá expor suas impressões e
opiniões igualmente fundamentadas cientificamente.
Conclusão. A conclusão deve ser clara e concisa. Deve-se expor se os
objetivos propostos foram atingidos. Caso os objetivos não sejam
atingidos, o aluno deve expor sua justificativa e, se possível, uma solução
plausível para o caso. Ela é uma espécie de certeza a que se chega e que
está subjacente no decorrer de todo o trabalho. Suas características são a
brevidade, a essencialidade e a personalidade. A conclusão deve definir o
ponto de vista do(s) autor(es).
Referências bibliográficas. Ao final do Trabalho de Curso deve haver a
relação completa dos textos consultados e citados na pesquisa. A
bibliografia compreende obras de caráter geral e específico, rigorosamente
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citadas sob ordem alfabética. As pesquisas de “sites” devem estar
separadas da bibliografia, constante de seus respectivos endereços virtuais
e da última data da visita. Pode-se usar em páginas separadas o subtítulo
“Sites pesquisados” ou “fontes eletrônicas”. O aluno deverá citar no mínimo
10 trabalhos publicados em revistas/jornais indexados.
11. NORMAS PARA AS CITAÇÕES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Consultar normatização de acordo com a ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas) ou Vancouver.
12. ENTREGA DO TRABALHO DE CURSO (FINAL)
Respeitando o calendário previamente estabelecido pela Coordenação
do Curso, os alunos deverão entregar:
• 01 exemplar do Trabalho de Curso ao(s) professor(es) responsável(is) pela
disciplina de Trabalho de Curso na data pré-determinada.
• outros 02 exemplares impressos devem ser entregues aos professores da
Banca de Arguição com antecedência mínima de 10 dias da
apresentação.
• para a Coordenação do Curso de Biomedicina, devem ser entregues
também 01 exemplar (cópia impressa) do Trabalho de Curso e 01 CD
contendo dados brutos e modo de coleta em um arquivo e em outro
arquivo o Trabalho de Curso completo.
O material a ser entregue à Coordenação do Curso ser entregue em um
saco plástico transparente com 04 furos. Após a correção e revisão final um outro
exemplar em capa dura será entregue à biblioteca da IESGF, campus local
(entregar para o Coordenador e este encaminhará à biblioteca).
O prazo final de entrega deste exemplar definitivo em capa dura será a
antepenúltima semana de aula do ano letivo em vigor (ou seja, 03 semanas
antes do término do semestre letivo, IMPRETERIVELMENTE).
13. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DE CURSO
Ao final do oitavo semestre (conforme matriz curricular), haverá a
apresentação pública dos conteúdos das monografias ou dos projetos de
pesquisa, ocasião em que os alunos serão ouvidos por Banca convidada. Os
horários serão determinados pelo(s) professor(es) responsável(is) pela disciplina
de Trabalho de Curso.
As Bancas examinadoras serão compostas por docentes qualificados e
convidados entre os docentes da FAPAL ou de fora dela. Dar-se-á preferência
aos docentes convidados que atuem em área afim com o tema do trabalho a ser
julgado. Esses componentes atribuirão nota em sessão fechada com o(s)
professor(es) responsável(is) pela disciplina de Trabalho de Curso
Para cada Trabalho de Curso, o tempo de apresentação será dividido da
seguinte forma:
• Haverá 15 minutos para a apresentação do Trabalho de Curso. O aluno
deverá utilizar todo este tempo. Haverá tolerância de, no máximo, 03
minutos, para mais ou para menos.
• Haverá 05 minutos para cada um dos arguidores da Banca e 05 minutos
para respostas do aluno e/ou ponderações do orientador.
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A apresentação deverá constar de uma síntese sobre o objetivo do
trabalho, exposição resumida da análise e reflexão feitas e considerações finais,
momento em que fala da utilidade de tal trabalho para os componentes do grupo
e para a comunidade que o lerá na biblioteca. A nota final será divulgada na
mesma data, após sessão da banca, depois da apresentação oral. A nota final
obedecerá média aritmética das seguintes notas:
• Nota de elaboração: cumprimento do cronograma, disciplina na elaboração
da pesquisa, desenvolvimento das etapas [nota atribuída pelo(s)
professor(es) responsável(is) pela disciplina de Trabalho de Curso];
• Nota de conteúdo: apresentação gráfica, pertinência dos textos e temas
escolhidos, qualidade das análises e da redação do trabalho; clareza e
objetividade [notas atribuídas pela Banca e pelo(s) professor(es)
responsável(is) pela disciplina de Trabalho de Curso];
• Nota de apresentação: será atribuída a partir da qualidade e clareza da
exposição oral do trabalho [notas atribuídas pela Banca e pelo(s)
professor(es) responsável(is) pela disciplina de Trabalho de Curso.
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ANEXO 4: REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES- AC
INSTRUÇÕES DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

1) As práticas que podem compor as Atividades Complementares, são
apresentadas a seguir, detalhadamente, para esclarecimento das possíveis
dúvidas que possam surgir:
a) Atividades Assistenciais e de Extensão Comunitária: Participação em
campanhas solidárias, atividade assistencial ou voluntária em creches,
asilos, comunidades carentes, etc.
b) Atividades culturais TIPO I – Filmes, cinemas, teatros e shows
Em caso de material próprio ou locados (vídeos), apresentar o relatório
normalmente, revelando o que está contido no roteiro, dando uma idéia
geral de toda a história; e os respectivos comprovantes (xerox da capa do
filme ou comprovante de locação);
*Deverão ser assistidos aqueles que permitam análise crítica para o
desenvolvimento do relatório e que tenham sido aprovados pela
coordenação.
c) Atividades culturais TIPO II – Feiras, exposições, incluindo
patrimônios culturais, patrimônios tombados, cidades históricas,
monumentos, museus, museus de arte, memoriais, sítios de reservas
naturais, etc
*Deverão ser visitadas exposições, feiras e afins, as que permitirem análise
crítica para o desenvolvimento do relatório. O aluno poderá utilizar de
fotografias para enriquecer sua atividade;

d) Atividades esportivas:
Participação em cursos e eventos esportivos(torneios, jogos, cursos de
dança, etc.);

e) Congressos, seminários, palestras e cursos (técnico, livre, qualificação
ou de extensão):
O aluno poderá utilizar de fotografias para enriquecer a sua apresentação.

f) Estágios não obrigatório de iniciação
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Ao aluno que estiver realizando estágio não obrigatório, aprimorando seus
conhecimentos e práticas na área da estética, poderá ser atribuída uma
carga horária de ACs, conforme decisão do coordenador.

g) Eventos acadêmicos - Organização e/ou participação: É de
fundamental importância que o aluno participe dos eventos acadêmicos
para enriquecimento de sua formação profissional;
h) Exposições e feiras de negócios relacionados ao curso: Visitas e
participações nas feiras da área de Biomedicina ou de áreas afins para que
se tenha contato com as inovações do mercado. O aluno poderá utilizar de
fotografias para enriquecer a sua apresentação.
i) Monitoria: Alunos aprovados que realizarem a monitoria durante o curso
poderão receber horas de ACs, conforme decisão do coordenador junto ao
professor da disciplina da monitoria.
j) Visitas Técnicas: As visitas devem ser consideradas como uma
oportunidade de contato do aluno com um empreendimento empresarial.
Sendo assim, é importante que o aluno quando realizar a visita tenha pelo
menos uma noção do que deseja observar na empresa. Seguem abaixo
algumas sugestões para as visitas técnicas a empresas com o objetivo de
orientar o aluno na preparação de uma visita destacando alguns aspectos
importantes de uma empresa que devem ser observados:
• Escolha uma empresa e justifique sua escolha ao indicar o objetivo
da visita.
• Ao realizar a visita analisar a estrutura organizacional (divisão de
departamentos, funcional, projetos, etc.), o processo de
comunicação,
os
principais
produtos/serviços
(tipos
de
atendimentos); principais clientes econcorrentes (relacionamento
com o mesmos)os processos de produção, o planejamento
(estratégico, tático ou operacional), controle de qualidade, os
aspectos políticos e sociais (número de funcionários, nível de
formação, distribuição, etnia, clima e cultura organizacional, etc.);
qualificação da mão-de-obra (RH), etc.
• Elabore um relatório com os objetivos da visita e o perfil da empresa.
Relacione as informações levantadas e faça uma conclusão (analise
crítica da visita, compare suas impressões com conceitos
percebidos durante a pesquisa e/ou em aulas, dê sua opinião sobre
a experiência da visita e sobre a empresa).
• O aluno deve apresentar o relatório com no mínimo 15 linhas e
máximo de 02 páginas e trazer ocomprovante de visita expedido
pela empresa visitada. Poderá utilizar de fotografias para enriquecer
sua visita;
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a) Publicações próprias de artigos e/ou matérias em jornais, revistas e
apresentação de pôsteres em congresso: Publicações e participações
de interesse do curso;
b) Trabalhos e Atividades diversas sugeridas pela Coordenação do
curso - Atividades como representação de classe, Monitoria, Participaçao
em órgãos como colegiado, CPA... entre outras.
2) Carga Horária e Avaliação das Atividades Complementares
a) O total da carga horária de Atividades Complementares estabelecido para o
Biomedicina é de 100 horas e a realização dessa carga horária deve ser dividida
de tal maneira que utilize todos ou quase todos os semestres do curso;

b)O aluno deve realizar diferentes atividades, dentre as oferecidas, sendo
permitido
o máximo de 03 (TRÊS) atividades iguais para cada categoria (ex: três
leituras, três participações em congresso, etc.)por semestre, salvo as
excessões especificadas pela coordenação.

c) A aceitação ou não pelo professor, da atividade realizada pelo aluno ocorre
após a análise dos relatórios e/ou resumos juntamente com os comprovantes das
atividades;

d) Os alunos deverão entregar suas atividades conforme calendário estipulado
pela coordenação do curso;

e) As atividades só serão aceitas fora das datas de entregas estipuladas, se
assim a coordenação do curso estabelecer.

3) Atividades: Valores equivalentes em horas
Cada atividade realizada pelo aluno será convertida em horas e tal conversão
será feita em função da proposta apresentada no Projeto Pedagógico do curso.
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A tabela 1 mostra a conversão de cada tipo de atividade descrita no item 1
equivalentes em horas.

4) Padrão e envio do Relatório e/ou Resumo
Complementares e horas equivalentes válidas

das

Atividades

Conforme calendário estipulado pela Coordenação de Curso, o portfólio de
Atividade Complementar deve ser entregue ao final do curso na Coordenação do
Curso ou a quem o coordenador designar, onde o aluno está matriculado, de
maneira que deve ser formatado, padronizado e encadernado, contendo: Capa,
Fichas de controle semestral, relatórios e comprovantes, divididos por semestres.
As horas equivalentes atribuídas a cada atividade e que forem de fato validadas
semestralmente pela Coordenação de Curso, serão somadas e, se atingirem o
valor total da carga horária, resultará na aprovação do aluno, caso contrário será
reprovado.

OBS.: O aluno reprovado nas atividades complementares estará em débito
com suas obrigações para finalizar o curso e portanto não poderá colar
grau.
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5) Elaboração de Relatórios

RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CURSO:
ALUNO:

RA:

CAMPUS:

TURMA/TURNO:

ASSINATURA DO ALUNO

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE
ATIVIDADE:

DATA:

ENTIDADE OU AUTOR RESPONSÁVEL:

a) Texto propriamente dito, contendo:
• Introdução = objetivo e descrição da atividade;
• Desenvolvimento = relato cronológico da atividade, com detalhes e avaliações;
• Conclusão = sugestões ou recomendações a partir do exposto, ou retomada
sintética do exposto, contribuição da atividade para sua formação profissional.

Observação
Utilizar uma LINGUAGEM sóbria, objetiva (centrada no objeto), precisa, sem
elogios ou exageros, denotativa, simples e correta.
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6) Apresentação do comprovante
Para o comprovante deve-se montar em outra folha um novo cabeçalho com os
mesmos dados anteriores mudando apenas a denominação, conforme modelo
abaixo:

COMPROVANTE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
CURSO:
ALUNO:

RA:

CAMPUS:

TURMA/TURNO:

ASSINATURA DO ALUNO

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE
ATIVIDADE:

DATA:

ENTIDADE OU AUTOR RESPONSÁVEL:

7) Considerações Finais
• Os relatórios e/ou resumos devem ser de AUTORIA DO ALUNO e
MANUSCRITOS, contendo um resumo e/ou relatório de no mínimo 15 linhas e
máximo de 02 páginas;
• Em todos os casos deve-se anexar o comprovante de participação original ou
xérox validado;
• Não serão aceitos comprovantes que apresentem apenas assinatura, sem
carimbo, sem data ou sem especificação da atividade realizada pelo aluno;
• Não serão aceitos relatórios e/ou resumos iguais ao de outros alunos ou cópias
obtidas da internet ou de outra fonte similar de consulta;
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• Atividades que faça parte das obrigações profissionais do aluno, não é aceito
como Atividade Complementar;
• Após verificação dos relatórios e/ou resumos das Atividades Complementares,
das documentações anexas e validação das horas, essas horas serão registradas
pela Coordenação de Curso (ou professores orientadores designados) em mapa
de notas emitido pela Secretaria local.
• As horas equivalentes atribuídas a cada atividade e que forem de fato validadas
pela Coordenação de Curso serão somadas e, se atingirem o valor total da carga
horária, resultará na aprovação do aluno, caso contrário será reprovado.
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TABELA DE PONTUAÇÃO
Tipo de atividade

Quantidade e forma

Horas Validadas

de horas a validar

ATIVIDADES DE ENSINO
1) Curso de Linguas Estrangeiras

Conforme Certificado

Máximo

de

30%

das

30%

das

30%

das

30%

das

horas de A.C..
2) Curso de Lingua Portuguesa em todas as suas
vertentes

(Gramatica-Interpretação

de

textos

Conforme Certificado

Máximo

e

de

horas de A.C..

literaturas, etc)
3) Curso de Libras (extracurricular)

Conforme Certificado

Máximo

de

horas de A.C..
4) Cursos na área da informática

Conforme Certificado

Máximo

de

horas de A.C.
5) Monitoria
6)

Cursos

de

treinamento

e

capacitação

em

Certificado de monitoria

50% das horas de A.C.

Conforme Declaração

Máximo

empresas, desde que vinculado ao curso.

de

30%

das

30%

das

horas de A.C.

7) Curso Profissionalizante/Técnico correlato ao

Conforme Certificado

Máximo

Curso.

de

horas de A.C.

ATIVIDADES DE PESQUISA
1) Artigo publicado em periódico indexado.

Cópia do trabalho, 30h por

Máximo de 50%

artigo.
2) Artigo publicado em periódico não indexado.

Cópia do trabalho, 20h por

Máximo de 50%

artigo.
3) Submissão de Artigo em periódico indexado.

Cópia do trabalho, 20h por

Máximo de 50%

artigo.
4) Submissão de Artigo em periódico não indexado.

Cópia do trabalho, 10h por

Máximo de 50%

artigo.
5) Demais publicações (revistas, livros, anais em

Cópia do trabalho, 10h por

Máximo de 20% das

congresso...) relacionadas ao curso de formação ou

publicação

horas de A.C.

áreas afins.
6)

Participação

em

Cópia do trabalho, 10h por

Máximo de 40% das

relacionados ao curso de formação ou áreas afins

publicação

horas de A.C.

7)

Apresentação

Desenvolvimento

Grupos

de

produto

de

Pesquisas

e/ou

sistema

computacional de qualquer natureza com validação.

com

da

ferramenta,

deferimento

do

Máximo de 30% das
horas de A.C.

Coordenador de Curso - 30ha
por ferramenta

ATIVIDADES DE EXTENSÃO
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1) Participação em Comissão organizadora Conforme Certificado e/ou Máximo de 30% das
de eventos Acadêmicos e/ou Científicos na Declaração, 10h.

horas de A.C.

Instituição.
2)

Participação

eventos/extensão Conforme Certificado e/ou Máximo de 30% das

em

Declaração.

organizados pela própria instituição.

Conforme Certificado e/ou

3) Participação em eventos científicos:
Congressos,

Seminários,

horas de A.C.

relatório.

Palestras,

Máximo de 40% das
horas de A.C.

Oficinas.
4) Voluntariado em entidades sem fins lucrativos

Conforme Certificado e/ou

reconhecida pelo poder público.

Declaração.

5) Participação em projetos e ações sociais, além de
atividades

de

campanhas,

extensão

doações,

comunitária,

observação

em

horas de A.C.

Conforme Certificado e/ou

como

Máximo de 20% das

relatório.

Máximo de 20% das
horas de A.C.

creches,

orfanados, casas de saúde e asilos.
6) Representante e Vice Representante

Conforme declaração da

Máximo de 20% das

Discente

coordenação – 10h Por

horas de A.C.

semestre.
7) Participação como membro de CPA, Conselho

Conforme declaração da

Máximo de 30% das

Acadêmico ou colegiado de curso

coordenação – 10h Por

horas de A.C.

semestre.
8) Estágio Não Obrigatório, com contrato de Estágio

Cópia

e Convênio firmado com o IES.

Estágio

do

Contrato

de

Máximo de 20% das

e

Relatório

de

horas de A.C

Atividade

assinado

pelo

aluno e seu supervisor.
9)

Participação

em

defesas

de

trabalhos

de

conclusão de curso, teses e dissertações, como
ouvintes.

Conforme Relatõrio assinado
pelo presidente da Banca –

Máximo de 20% das
horas de A.C.

2ha por banca

10) Participação em audiências conciliatórias

Relatorio e assinatura do

Máximo de 20% das

Juíz-conciliador 02 horas

horas de A.C.

11) Participação em audiências de instrução e

Relatorio e assinatura do

Máximo de 20% das

Julgamento e sessões dos Tribunais

Juíz-conciliador - 05 horas

horas de A.C.

12) Participação em Tribunal de Júri

Apresentação relatório

10 horas

a)
b)
c)
d)

Para as Validações deverão compor no mínimo atividade de dois grupos (Ensino, Pesquisa, Extensão)
Atividades em período de aula não são validadas como Atividades Complementares (Exceto Semanas acadêmicas do
curso).
Entende-se por atividade complementar apenas as atividades realizadas durante o período em que o aluno esteve
regularmente matriculado no curso.
A vigência da tabela de AC (2018-1) inicia-se em 2018. No período de transição entre a vigência das tabelas ( 03-2015
) as atividades executadas até dez-2017 serão validades pela anterior.
6.1 Considerações

e)
f)

Como disciplina, a Atividade Complementar está sujeita ao regime de dependência.
Atividades realizadas nas férias, exceto ingressantes de primeira fase ou transferidos, podem ser consideradas para o
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ANEXO
5:
REGULAMENTAÇÃO
SUPERVISIONADAS - APS

DAS

ATIVIDADES

PRÁTICAS

Capítulo I
DA LEGISLAÇÃO
Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução das Atividades Práticas
Supervisionadas da FAPAL, obedecendo ao disposto na Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, no Parecer CNE/CES nº 571, de 04 de abril de 2001, no
Parecer CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006, e na Resolução
CNE/CES nº 3, de 02 de julho de 2007.

Capítulo II
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 2º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas
desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas
pelos discentes.
§ Único – As APS são previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
Art. 3º. As APS constituem parte da carga horária das disciplinas às quais se
vinculam.

Art. 4º. Para efeitos deste Regulamento, são consideradas Atividades Práticas
Supervisionadas (APS): estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em
grupo, desenvolvimento de projetos, atividades em laboratório, atividades de
campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos, seminários, desenvolvimento de
trabalhos acadêmicos, dentre outros.
§1º – As APS são detalhadas nos Planos de Ensino das disciplinas às quais se
vinculam e aprovadas pela Coordenação de Curso, a quem compete acompanhar
o seu desenvolvimento.
§2º – As APS são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação,
supervisão e avaliação de docentes, não cabendo o seu aproveitamento como
Atividades Complementares.
§3º – As APS são registradas em formulário próprio, obedecendo a instruções e
procedimentos específicos definidos pela Coordenação de Curso.

CAPÍTULO III
DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO
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Art. 5o. Cabe aos docentes responsáveis pelas APS supervisionar e avaliar o
desempenho dos alunos.
Art. 6o. No início de cada período letivo, a Coordenação do Curso informará as
APS que serão desenvolvidas ao longo do semestre e as datas de realização das
avaliações.
Art. 7o. A avaliação de desempenho dos alunos nas APS comporá a avaliação
das disciplinas às quais se vinculam, cabendo à Coordenação do Curso
juntamente com o Núcleo Docente Estruturante, quando houver, definir a
ponderação aplicável a essas atividades.

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 8º. As APS não podem ser utilizadas para reposição de aulas presenciais não
ministradas pelos docentes.
Art. 9º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação, em conjunto com a
Direção do Instituto ao qual se subordina o Curso, ouvidas as partes interessadas.
Art. 10º. O presente Regulamento entra em vigor, após a sua aprovação pelos
órgãos colegiados superiores da Instituição.
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ANEXO 6: REGULAMENTAÇÃO DAS ESTUDOS DISCIPLINARES – ED

CAPÍTULO I
DA CONCEPÇÃO, CARGA HORÁRIA E OBJETIVOS
Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução dos Estudos Disciplinares
(ED), constituídos por um conjunto específico de unidade de estudos, ao abrigo
do que dispõe o inciso II do Art. 53, da Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996
(LDBEN), observadas as Orientações para as Diretrizes Curriculares dos Cursos
de Graduação emanadas do Conselho Nacional de Educação, nos termos do
Parecer CNE/CES nº. 776, de 13 de dezembro de 1997, do Parecer CNE/CES nº.
583, de 4 de abril de 2001 e do Parecer CNE/CES nº. 67 de 11 de março de 2003.
Art. 2º. Os Estudos Disciplinares são unidades de estudos de caráter obrigatório
nos cursos de graduação da Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis
(IESGF), constituindo um eixo estruturante de formação inter e multidisciplinar
que perpassa todos os períodos dos cursos.
Art. 3º. A carga horária dos Estudos Disciplinares será definida no projeto
pedagógico de cada curso, considerando suas especificidades.
Art. 4º. São objetivos dos Estudos Disciplinares:
a. propiciar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro
graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de
exercício profissional e de produção do conhecimento;
b. prover o aluno de graduação de competências e habilidades específicas
para abordar, com visão inter e multidisciplinar, problemas de sua área de
atuação profissional, com grau crescente de complexidade à medida em
que ele progride em sua formação;
c. proporcionar aos estudantes oportunidades para estabelecer conexões
entre as diferentes áreas do conhecimento visando a solução de
problemas;
d. estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva
autonomia profissional e intelectual do aluno.
CAPÍTULO II
DA OPERACIONALIZAÇÃO
Art. 5º. Os ED utilizam a resolução sistemática de exercícios, criteriosamente
elaborados pelo NDE, quando houver, em conjunto com responsáveis pelas
disciplinas, como indutor do desenvolvimento das competências e habilidades
para lidar com situações-problemas da sua área de formação.
§1o. Os exercícios abordam, inicialmente, conteúdos de formação geral, e à
medida que o aluno avança na sua matriz curricular, esses conteúdos são
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progressivamente substituídos por outros de formação específica, de cunho
interdisciplinar, envolvendo diferentes campos do saber.
§2o. Os conteúdos abordados nos Estudos Disciplinares devem ter por base as
Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico do Curso.
Art. 6o. Os Estudos Disciplinares serão desenvolvidos com recursos educacionais
combinados do ensino presencial e da educação a distância, utilizando, entre
outros, a plataforma de Tecnologia de Informação e Comunicação da IESGF.

CAPÍTULO III
DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO
Art. 7o. Caberá ao Coordenador do Curso, juntamente com o Núcleo Docente
Estruturante (NDE), quando houver, supervisionar e avaliar os Estudos
Disciplinares de cada curso.
Art. 8o. A avaliação de desempenho dos alunos nos Estudos Disciplinares
resultará da combinação do seu aproveitamento nas atividades presenciais e a
distância.
Parágrafo Único - O aproveitamento dos Estudos Disciplinares de que trata o
caput deste artigo poderá ser aferido mediante a aplicação de provas.
Art. 9º. A frequência do aluno nos Estudos Disciplinares resultará da apuração
combinada da presença nas atividades presenciais e naquelas realizadas a
distância.
Parágrafo Único - Nas atividades a distância, a frequência será controlada por
meio dos acessos e do tempo de permanência do aluno na Plataforma Digital da
IESGF.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 10º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, em
conjunto com a Direção do Instituto ao qual se vincula, ouvidas as partes
interessadas.
Art. 11º. As disposições do presente Regulamento poderão ser alteradas por
deliberação do Colegiado de Curso com a anuência dos órgãos colegiados
superiores da Instituição.
Art. 12º. O presente Regulamento entra em vigor a partir do ano de 2010, após a
sua aprovação dos órgãos colegiados superiores da Instituição.
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ANEXO 7: REGULAMENTO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E APOIO
PSICOPEDAGÓGICO – NAAP

Art. 1º O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades do
Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP.

Paragrafo 1º O NAAP vem atender o Decreto Nº 8.368, de 2 de dezembro de
2014 que regulamenta a Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012.

Parágrafo 2º A Lei Nº 12.764 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista considerada pessoa com
deficiência para todos os efeitos legais, e como pessoa portadora de síndrome
clínica caracterizada da seguinte forma:

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da
interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e
não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência
em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento.

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades,
manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões
de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.

Art. 2º A Lei Nº 12.764 estabelece diretrizes para sua consecução que orientam
os objetivos gerais do NAAP:

I- Estimular o acesso, a permanência e a integração da pessoa com Transtorno
do Espectro Autista à educação e ao ensino profissionalizante no Ensino Superior
com vistas à inserção ao mundo do trabalho por meio das ações e da política de
acessibilidade do IES previstas no PPI.

II- Promover a intersetorialidade no atendimento à pessoa com Transtorno do
Espectro Autista articulada com os professores, coordenadores, alunos e setores
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de apoio, viabilizando a comunicação pedagógica e atitudinal, tendo como
referência o processo de ensino-aprendizagem.

III- Desenvolver ações de atenção integral às necessidades de saúde da pessoa
com Transtorno do Espectro Autista por meio de apoio psicopedagógico e social
com vistas à integridade física e moral, ao desenvolvimento pleno e à proteção
contra qualquer forma de abuso.

Parágrafo único. Para os casos de comprovada necessidade formalizada pela
pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o NAAP deverá comunicar à Direção
do campus da IES o direito de acompanhante especializado, conforme Parágrafo
único do Art. 3º da Lei Nº 12.764.

Art. 3º São objetivos específicos do NAAP:

I- Auxiliar a pessoa com Transtorno do Espectro Autista na qualidade de aluno da
IES em sua integração ao contexto universitário por meio de uma ação política,
cultural, social e pedagógica que favoreça a igualdade e a diferença como valores
indissociáveis.

II- Realizar aconselhamento psicológico e/ou atendimento psicopedagógico a
partir da identificação de urgências subjetivas desse aluno nas suas diferentes
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras,
propiciando reflexão para um posicionamento relacional e institucional adequado
com vistas à superação dos problemas e possível encaminhamento para
profissionais e serviços especializados, se necessário.

III- Apoiar e orientar o corpo docente, em conjunto com os setores acadêmicos da
instituição, definindo estratégias didático-pedagógicas específicas que assegurem
o desenvolvimento das competências e habilidades previstas no perfil do egresso
do Curso, a partir do reconhecimento das características desse aluno no processo
ensino aprendizagem.

303

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA

IV- Acompanhar as práticas educacionais realizadas pelos professores para
orientar o processo de “integração instrucional” no sentido de esclarecimento e
reflexão acerca dos padrões heterogêneos de participação e aprendizagem, que
valorizem os diferentes potenciais de aprendizagem desse aluno.

V- Assessorar a gestão do Coordenador de Curso no campus em consonância
com a política de ensino e atenção ao aluno, previstas no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto Pedagógico do Curso (PPC),
realizando orientações no que se referem à aplicação do currículo, métodos,
recursos e organização específicos para atender as necessidades da pessoa com
Transtorno do Espectro Autista.

VI- Orientar a Instituição de Ensino no que se refere à construção de sistemas
educacionais inclusivos decorrentes de uma mudança estrutural e cultural dos
relacionamentos interpessoais e instrucionais, que demandam recursos de
tecnologia da informação e da comunicação para que todos os alunos tenham as
suas especificidades educacionais atendidas.

VII- Efetivar levantamento a partir dos dados coletados nas atividades realizadas
de atendimento pelo NAAP, no sentido de avaliar a implantação e o
acompanhamento das ações e encaminhar relatório à direção acadêmica com o
objetivo de auxiliar a compreensão do perfil desse aluno, suas dificuldades e
possíveis intervenções.

Parágrafo único. O relatório previsto neste artigo trata-se apenas de dados
referentes ao número de atendimentos, tipologia dos atendimentos, tipologia da
demanda ou outras informações que não comprometam o sigilo profissional.
VIII- Participar de reuniões institucionais que promovam a atenção integral à
deficiência do Transtorno de Espectro Autista por meio de orientações
específicas.

Art. 4º. O NAAP participará do planejamento da Formação Continuada dos
Docentes promovido pela IES, atuando principalmente na reflexão e orientação de
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situações problemas comuns e na questão da promoção da acessibilidade, a
partir dos dados coletados em suas pesquisas.

Art. 5º O NAAP realiza suas intervenções considerando três eixos fundamentais:

I- Formação e capacitação de funcionários técnico-administrativos, professores e
coordenadores para o atendimento à pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

II- Orientação à coordenação de curso e ao corpo docente para acompanhamento
e avaliação das ações voltadas à pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

III- Atendimento individual ao aluno com Transtorno do Espectro Autista, bem
como a pais e responsáveis.

Art. 6º A capacitação aos professores, coordenadores auxiliares e funcionários
técnico-administrativos será realizada individualmente ou em grupo pelo NAAP de
acordo com análise das suas dificuldades decorrentes da atenção integral à
pessoa

com

Transtorno

de

Espectro

Autista,

em

atendimento

aos

encaminhamentos das Diretorias, Coordenações de Curso, Coordenações de
Estágio e Comissão Própria de Avaliação (CPA).

§ 1º A capacitação para o funcionário técnico-administrativo e aos professores
poderá ser manifestada pelo próprio funcionário ou pela chefia do respectivo setor
administrativo, e para o corpo docente, pelo próprio professor ou pela
coordenação do Curso, de acordo com a demanda de atendimento.

§ 2º A capacitação individual ou em grupo será agendada pela equipe do NAAP
nos horários de funcionamento com a devida comunicação ao solicitante, de
acordo com a ocorrência das dificuldades em um dado setor.

Art. 7º O atendimento individual ao aluno que seja pessoa com diagnóstico de
Transtorno do Espectro Autista entregue no ato da matrícula, ou que venha a ser
solicitado pelo NAAP, será realizado com o objetivo de uma avaliação das
necessidades pedagógicas, metodológicas e de recursos materiais para sanar as
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dificuldades de aprendizagem e estudo que venham a ser apresentadas pelo
aluno.

I- Atendimento relativo às dificuldades de relacionamento interpessoal que
ofereçam dificuldades de adaptação e motivação na esfera acadêmica, respeitada
a sua deficiência de comunicação verbal e não verbal, no sentido de estimular a
motivação para uma melhor adaptação.
II- Atendimento relativo ao comportamento e conduta que apresente ausência de
reciprocidade social respeitada a incompatibilidade dessa reciprocidade com seu
nível de desenvolvimento, no sentido de estimular a participação junto ao
professor por meio de tarefas.

III- Atendimento relativo às demandas relacionadas à profissão e à formação
profissional que possam incluir padrões de comportamento ritualizado e excessiva
aderências às rotinas por meio de uma orientação profissional coerente.

IV- Atendimento para encaminhamento à profissionais e serviços especializados
dependendo da demanda apresentada, com ciência e aprovação dos pais e/ou do
responsável legal.

Parágrafo único. Os docentes, coordenadores e colaboradores em conjunto com
o NAAP podem ser chamados para traçar diretrizes no sentido de contribuir com
orientações e apoio acerca de adaptações metodológicas e de processos
avaliativos, tendo em vista a inclusão plena dos alunos com Transtorno do
Espectro Autista, conforme Política de Acessibilidade do IESGF.

Art. 8º O NAAP deve participar como colaborador dos projetos institucionais que
envolvam as dimensões acadêmicas, culturais, semana das profissões, atividades
extracurriculares com projetos de inclusão para a pessoa com Transtorno do
Espectro Autista.

Art. 9º Os atendimentos e atividades do NAAP, quando executados por
profissional da área da Biomedicina, serão registrados em formulários específicos,
respeitando-se o critério de sigilo profissional e as normas e resoluções do Código
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de Ética Profissional do Conselho Federal de Biomedicina nos atendimentos
clínicos individuais e grupais.

Parágrafo único. No caso de utilização de dados gerados a partir dos
atendimentos e atividades individuais ou em grupo do NAAP para elaboração de
pesquisas e relatórios, o coordenador do NAAP deverá observar o critério de
sigilo profissional que envolve essas informações.
Art. 10 O NAAP utilizará um formulário padrão – Ficha de Atendimento - para
registro dos atendimentos individuais (Anexo I e Anexo II).

§ 1º Os dados dos atendimentos individuais e em grupo serão registrados pelo
profissional psicólogo e pelo psicopedagogo, e serão arquivados em armários
com chave de acesso exclusivo a esses profissionais para consulta e
acompanhamento.

§ 2º Outros profissionais da Instituição de Ensino não terão acesso às
informações confidenciais, salvo profissionais psicólogos e psicopedagogos
desde que autorizados pelo coordenador do NAAP e que passem a compor a
equipe de trabalho, ou o usuário e seu responsável legal, de acordo com o Código
de Ética Profissional.
§ 3º No caso da extinção do serviço ou da substituição de profissionais da área de
Biomedicina ou de psicopedagogia serão adotados os procedimentos do Art. 15
do Código de Ética Profissional/CFP.
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