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1 INTRODUÇÃO
Por conta das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os Cursos de
Graduação em Farmácia, publicadas em 19 de outubro de 2017, o Projeto Pedagógico
do Curso (PPC) de Graduação em Farmácia da Faculdade de Medicina de Campos
(FMC), mantida pela Fundação Benedito Pereira Nunes (FBPN), foi reestruturado em
processo coletivo pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), com participação dos demais
docentes integrantes do Colegiado de Curso. O processo de reestruturação do Curso
teve início em 2014 e foi finalizado em 2015. Nova atualização foi realizada por conta da
Resolução nº 6, de 19 de outubro de 2017, sendo finalizada em 2019. Considerando os
desafios da educação superior diante das intensas transformações que têm ocorrido na
sociedade contemporânea, em especial nas mutações regionais, no mercado de trabalho
e nas condições de exercício profissional.
Este projeto baseia-se no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Instituição
de Ensino Superior (IES), bem como em seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI),
baseando- se numa política de oferta de cursos superiores de qualidade que atendam
aos anseios da população e às demandas por profissionais aptos a atuar nas diferentes
áreas que a profissão exige.
Considerando-se a dinâmica evolutiva dos processos de ensino-aprendizagem, dos
conhecimentos que devem ser abordados no Curso de Farmácia e das exigências
demandadas pelo mercado e da própria sociedade, torna-se importante salientar que
este projeto pedagógico deve ser entendido como um instrumento de gestão de ensinoaprendizagem, de mudanças e de aperfeiçoamentos.
Em sua estruturação, está organizado de forma a explicitar a atualidade e a relevância
do Curso, especialmente no município de Campos dos Goytacazes e na região norte e
noroeste do Estado do Rio de Janeiro, demarcando o perfil do profissional egresso que
pretende formar e, principalmente, quais as ações didáticas e pedagógicas necessárias
para que este perfil seja atingido. Detalha-se, a partir de um conjunto de ações, a
concepção do Curso, o campo de atuação do egresso, os objetivos, a organização e a
estrutura curricular, as competências e as habilidades, a metodologia de ensino e os
recursos materiais e humanos necessários ao êxito do projeto pedagógico. Explicita,
ainda, toda a dinâmica e a materialização do Curso no âmbito da FMC, em suas funções
fins - ensino, pesquisa e extensão, além da dinâmica administrativa.

O presente projeto constitui-se como um orientador e um balizador das atividades a
serem desenvolvidas. No entanto, não é um documento estático. Será constantemente
avaliado, sendo passível de ajustes, de adequações e de atualizações, conforme as
necessidades que se evidenciarem para desenvolver o Curso com a qualidade que se
constitui como um compromisso permanente da Faculdade de Medicina de Campos.
A partir dessas definições, novos caminhos poderão e deverão ser traçados, em um
processo de constante ação-reflexão-ação, no movimento que é próprio da construção
do conhecimento e da prática pedagógica que pretende ser dialética, dinâmica e
transformadora. Nesse sentido, a participação dos docentes e dos discentes é
estimulada na promoção de mecanismos de atualização do currículo do Curso, bem
como dos programas para o desenvolvimento do mesmo.
Da mesma forma, a FMC, como instituição comprometida com a qualidade dos cursos
oferecidos, promove o acompanhamento das atividades docentes e a progressão dos
discentes, a fim de garantir a formação de profissionais capazes de desempenhar sua
função

laborativa

embasada

na

competência

técnica,

científica

e

ética.

O

acompanhamento do Curso é efetivado mediante ações diversificadas, incluindo a
avaliação institucional e a institucionalização de mecanismos de acompanhamento dos
egressos. Em síntese, o presente projeto destina-se a ser um instrumento clarificador da
ação educativa do Curso em sua totalidade, compreendido como um todo orgânico e
funcional.
1.1 Características locais
A FMC está localizada em Campos dos Goytacazes, na região norte do estado do Rio
de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro foi subdividido em seis mesorregiões,
principalmente para fins de descentralização da saúde, sendo a do Norte Fluminense
constituída por nove municípios, com uma população de 861.084 habitantes (IBGE,
2012), em uma área de 9.730.443 km² e um PIB per capita de R$ 72.103,00 (FUNDAÇÃO
CEPERJ, 2012).

O estado do Rio de Janeiro é, sem dúvida, um estado estratégico para a logística das
regiões Centro-Oeste e Sudeste do país e está localizado entre as principais bacias de
petróleo do Brasil. Além disso, é uma área multimodal, isto é, tem fácil acesso a todos os
tipos de transporte logístico: marítimo, terrestre e aéreo. Essas características vêm atraindo
uma série de mega investimentos como o Porto do Açu, o maior da América Latina, um
investimento de infraestrutura estimado em R$ 3,6 bilhões, que funcionará a partir do
conceito de Porto Indústria. Entretanto, a dimensão desses investimentos, associada ao
impacto que trarão à economia, à sociedade e ao meio ambiente é ainda imensurável.
Campos dos Goytacazes é um município localizado no norte do estado do Rio de Janeiro.
Com uma população estimada de 477.208 habitantes (IBGE, 2013), é a maior cidade do
interior fluminense e a décima maior do interior do Brasil. É também o município com a
maior extensão territorial do estado, ocupando uma área pouco menor que a do Distrito
Federal. É o terceiro município em importância econômica no estado, e se encontra às
margens do Rio Paraíba do Sul. Na região, destacam-se importantes universidades
públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro. A Faculdade de Medicina de Campos está
localizada no município de Campos dos Goytacazes. Por sua importância e
desenvolvimento, é referência da Região Norte.
A economia do município se desenvolveu, desde o século XVI, por meio da pecuária,

posteriormente suplantada pela cultura canavieira com implantação das usinas de açúcar,
acrescidas de comércio e prestação de serviços. A partir da década de 1950, ocorreu o
declínio da cultura canavieira, com reflexos diretos na economia regional. O
empobrecimento no campo levou ao êxodo rural, com migração para as áreas urbanas,
notadamente para a sede do município.
Nos anos 60, observou-se a expansão da indústria ceramista e do comércio em geral,
principalmente baseado na prestação de serviços de educação e de saúde, desencadeando
a abertura de quatro faculdades na cidade: a Faculdade de Direito, a Faculdade de Filosofia
e a Faculdade de Odontologia, mantidas pela Fundação Cultural de Campos, e a Faculdade
de Medicina de Campos, mantida pela Fundação Benedito Pereira Nunes.
A implantação da FMC promoveu a expansão dos serviços de saúde em Campos dos
Goytacazes, que passou a ser pólo de educação em saúde para toda a região Norte e
Noroeste do estado do Rio.
Na década de 90, um fator decisivo para a retomada econômica regional foi a exploração
de petróleo na Bacia de Campos. Reconhecendo a vocação do município para a educação
e o desenvolvimento do setor da saúde e do petróleo, foi implantada a Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Nos dias atuais, Campos dos
Goytacazes conta com onze instituições de ensino superior (IGC, 2011).
Em relação ao petróleo, é importante enfatizar que, hoje, Campos dos Goytacazes é
responsável por 80% da produção nacional de petróleo e 40% da produção de gás natural,
com o consequente recebimento de royalties, tornando o município o de maior arrecadação
do Estado do Rio de Janeiro. O montante transferido, em abril de 2011, foi de R$ 41,5
milhões, acumulando uma receita de R$ 171,9 milhões no quadrimestre do ano referido
(ANP, 2011). Atualmente, os royalties são responsáveis por cerca de 72% de todo o
orçamento do município (RIBEIRO, 2014).
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), o município de Campos
dos Goytacazes é o 19º município mais rico em relação ao PIB brasileiro.
Em relação ao orçamento destinado à educação, Campos dos Goytacazes é o 40ọ entre os
municípios brasileiros, tendo investimento por aluno inferior à média brasileira. Em relação
à saúde, de um orçamento total de R$ 1,87 bilhões, o percentual destinado é de apenas
26% (QUEDA, 2010).
O Complexo Industrial do Porto do Açu ocupará uma região de 90 km2, onde estarão

operando siderúrgicas, cimentarias, indústrias automotivas, termoelétricas, indústrias de
apoio offshore e ainda uma unidade de tratamento e de armazenamento de petróleo. O
projeto guiará o desenvolvimento econômico fluminense. Contudo, o desenvolvimento
social e o cuidado ambiental podem não estar associados a esse crescimento. A estimativa
atual é de que o empreendimento gere cerca de 60 mil empregos diretos, o que, pelo cálculo
do próprio governo, seriam 240 mil empregos indiretos para a região. O volume e a
diversidade do projeto induzirão a um forte movimento de atração de novas empresas e de
mão de obra qualificada para atender à demanda que então se apresentará.
Essa nova realidade implicará inevitavelmente aumento da demanda por serviços de saúde
da região e, consequentemente, ampliará a responsabilidade social da FMC na habilitação
e na qualificação de profissionais competentes para esse desafio, especialmente o Curso
de Farmácia na formação de farmacêuticos para a região.
1.2 Perfil demográfico e epidemiológico
No último século, o país cresceu, as condições de vida melhoraram significativamente,
incorporando novas parcelas da população aos benefícios do crescimento e do
desenvolvimento tecnológico. No entanto, permanecem distorções que devem ser
equacionadas.
Em relação ao perfil demográfico, e segundo as projeções do IBGE, o Brasil chegará a 2022
contando com uma população de aproximadamente 209,4 milhões de pessoas. O formato da
pirâmide etária já não faz mais jus a esse nome, face à continuada tendência ao
envelhecimento populacional. A esperança de vida ao nascer para ambos os sexos projetada
para 2022 é de 76,5 anos, sendo que as mulheres esperariam viver 80,2 anos (Figura 1). Em
2030, a população total deverá atingir 216,4 milhões. A razão de dependência total continuará
aumentando, chegando a 2030 com 100 pessoas em idade ativa respondendo por 55,5% da
faixa etária não ativa. Nesse momento, a contribuição dos mais idosos nesse indicador já terá
superado aquela do segmento de 0 a 14 anos de idade, 29,1 idosos contra 24,5 jovens. O que
significa que, em nossa população, nesse ano, teremos mais idosos. Eles serão 40,5 milhões,
enquanto são esperados 36,7 milhões de jovens. Isso estará retratado no índice de
envelhecimento, estimado em 110,1 idosos para
cada 100 jovens. Para 2030, a esperança de vida seria de 78,3 anos para o total e de 81,9

anos para as mulheres (Figura 2).
Figura 1 – Pirâmide etária. Brasil, 2022

Fonte: IBGE, Projeções Populacionais 1980-2050

Figura 2 – Pirâmide etária. Brasil, 2

Fonte: IBGE, Projeções Populacionais 1980-2050

Em relação ao perfil epidemiológico, as análises da situação de saúde da população brasileira
identificam avanços importantes traduzidos na redução significativa de alguns problemas.

Porém, em relação a outros problemas, identificam reduções menos significativas ou mesmo
estabilidade ou ainda problemas que apresentam tendência ao crescimento (BARRETO et al.,
2011).
Como exemplos de sucesso podem-se destacar as reduções observadas nas Taxas de
Mortalidade Infantil (TMI), na taxa de desnutrição em crianças e na ocorrência das doenças
imunopreveníveis. Em outra direção, temos visto o reaparecimento, nas duas décadas
passadas, de problemas como a cólera e a dengue, que além de exporem as deficiências
ambientais urbanas em nosso país, tornam parcelas importantes da população vulneráveis a
doenças que deveriam estar superadas, amplificando a já alta carga de doenças da
população.
O Brasil está numa transição epidemiológica caracterizada pela coexistência de velhos e de
novos problemas de saúde. Hoje, há um predomínio das doenças crônico-degenerativas, mas
as doenças transmissíveis ainda desempenham um papel bastante importante entre as
principais causas de adoecimento. A transição epidemiológica ocorrida no Brasil pode ser
constatada quando se comparam os dados na década de 30 com os dados da primeira década
do século XXI. Na década de 30, os dados da mortalidade proporcional mostraram que as
doenças infecciosas e parasitárias representavam 46% dos óbitos e as doenças
cardiovasculares, 12%. Em 2011, verificou-se uma queda da mortalidade proporcional por
doenças infecciosas e parasitárias para o patamar de 4,5% e a elevação das doenças
cardiovasculares para 30,7%. A mortalidade proporcional por neoplasias ocupa o patamar de
16,9; pelas doenças respiratórias o valor de 11,6; pelas afecções originárias, no período
perinatal, o valor de 2,2; por causas externas, 13,4 e por demais causas definidas, 20,8 (REDE
INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A SAUDE, 2013).
Enquanto a taxa bruta de mortalidade continuar crescendo, como decorrência do processo de
envelhecimento populacional, a TMI deve seguir sua trajetória de redução. Segundo as metas
traçadas nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), a TMI, para o ano de 2015,
deverá ser de 15,7%. A expectativa é a de que o Brasil atinja esse objetivo antes do prazo
estipulado, impressão que foi corroborada em uma avaliação realizada em 68 países
prioritários no ano de 2008 (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 2010). As
estimativas do IBGE, 2006, traçam um cenário um pouco menos otimista. As projeções
indicam que o Brasil teria uma TMI de 18,2%, o que corresponderá a 48,2 mil óbitos infantis.
Isso se daria em função das taxas para as regiões Norte e Nordeste, respectivamente 19,5%

e 26,7%. Nas outras regiões, o indicador estaria dentro da meta dos ODM. Segundo essas
mesmas estimativas, o objetivo só seria alcançado no ano de 2020, com 38,9 mil óbitos de
menores de um ano de idade. Esperamos que, em 2030, sejam observados, no país como um
todo, pouco menos de 25.000 óbitos infantis e que os diferenciais regionais e sociais
observados, tanto na esperança de vida quanto na mortalidade infantil, sigam a tendência de
redução. Essa convergência será ainda mais favorecida caso os programas de distribuição de
renda tenham continuidade e no campo da educação prossiga o aumento da escolaridade,
sobretudo entre as mulheres.
Considerando o estado do Rio de Janeiro em relação ao perfil demográfico, a sua população,
no ano de 2010, era de 15.989.929 habitantes. A estimativa da população estadual para o ano
de 2011 foi de 16.112.637 habitantes, e a maior parte dessa população concentra-se na
Região Metropolitana (73,2%). Observando a Pirâmide Etária da população do Estado em
2010, houve um estreitamento de sua base em relação a 2000, correspondendo a uma
redução da participação jovem no total da população. Em relação a 2000, verifica-se um
alargamento do topo da pirâmide, indicando um aumento da população idosa. Observa-se,
também, que no topo da pirâmide a população feminina é maior que a dos homens, situação
semelhante àquela de 2000. A análise da população, segundo a idade, permite observar que
a população no Estado com 60 anos ou mais, ultrapassou 2 milhões de pessoas no ano de
2010. Entre 2000 e 2010, a proporção de idosos passou de 11% para 13% do total da
população estadual, dados que confirmam a existência de uma população progressivamente
mais idosa, com impactos sobre a sociedade e, do ponto de vista das políticas públicas, sobre
o setor saúde, especialmente no que diz respeito aos gastos e aos tipos de assistência
envolvidos (Figura 3).

Figura 3 – Estrutura etária por sexo do estado do Rio de Janeiro em 2000 (A) e 2010
(B)
B
A

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 2000 e 2010

Em relação ao perfil epidemiológico, os dados de mortalidade, entre 2000 e 2010, apontam que
o número absoluto de óbitos aumentou 14,5%, e a taxa bruta de mortalidade passou de 7,7 óbitos
por cada mil habitantes para 8,0. Quando avaliados segundo sexo, no ano de 2010, o número
absoluto de óbitos masculinos foi maior do que o feminino. Segundo a variável idade, a
mortalidade de homens e mulheres também difere, uma vez que a proporção de homens que
morreram com idade menor ou igual a 60 anos foi de 40,5% contra 25,7% das mulheres na
mesma faixa etária. As principais causas de mortes registradas entre os homens foram as
doenças do aparelho circulatório (27,5%), seguida pelas causas externas de mortalidade (15,7%)
e pelas neoplasias (14,4%). Entre as mulheres, destacaram-se as doenças do aparelho
circulatório (30,5%), além das neoplasias (16,1%) e doenças do aparelho respiratório (12,1%). A
maior ocorrência de mortes, devido a causas externas entre os homens, indica que a população
masculina está mais exposta aos óbitos por acidentes e violência do que as mulheres. Ressaltase ainda que a ocorrência dessas mortes ocorre majoritariamente entre a população de 20 a 29
anos, portanto, entre os jovens em idade produtiva. Quanto à taxa de mortalidade infantil, houve
redução significativa no Estado, passando de 19,7 mortes para cada mil nascidos vivos em 2000,
para 13,9 em 2010 (Figura 4). Essa redução foi verificada em todas as regiões do Estado,
principalmente na região do Médio Paraíba, cuja taxa passou de 24,9, em 2000, para 14,0, em
2010. Contudo, apesar da considerável diminuição, o valor alcançado na década ainda
permanece elevado.

Figura 4 – Evolução da taxa de mortalidade infantil, RJ, 2000-2010.

Fonte: Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores
Públicos do Rio de Janeiro – CEPERJ, 2011

Embora as doenças transmissíveis tenham cedido lugar às não transmissíveis na
caracterização do perfil epidemiológico no Brasil, como um todo, estas ainda são expressivas
como problemas de saúde pública. No Rio de Janeiro, a magnitude de algumas dessas doenças,
do ponto de vista da morbidade, ainda se constitui em desafio para o Estado e seus municípios,
apesar do conhecimento e das medidas de prevenção e tratamento disponíveis. É o caso da
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), da tuberculose, da hanseníase, da sífilis em
gestante e congênita, entre outros, além do recrudescimento periódico da dengue, com a
ocorrência de epidemias.
No que diz respeito à tuberculose, o Estado é o que, historicamente, apresenta a maior
taxa de incidência no país, o que tem sido em parte explicado por concentrar a maioria da
população residente em áreas urbanas (mais de 96%, segundo o Censo de 2010) e com elevada
densidade demográfica (368 habitantes/km2). Em 2010, a incidência foi de 70,7/100.000
habitantes, duas vezes a média nacional. Foram notificados no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) 14.298 casos, sendo 11.197 casos novos e 5.826 casos novos
pulmonares positivos (Secretaria de Estado de saúde do RJ – SES-RJ, 2011). Em relação à
AIDS, foram notificados à SES-RJ, entre1982 (início da epidemia) e 30 de setembro de 2011,
70.656 casos. Em relação aos dados de sífilis em gestante e congênita, obtidos pela SES no
SINAN, ainda há grande número de casos dos agravos no Estado: 15.159 casos de sífilis
congênita notificados entre 2000 e 2010, e 3777 casos de sífilis na gestação entre 2007 e 2010,
apesar de se tratar de problemas para os quais o exame diagnóstico e o tratamento são simples
e de fácil acesso. A hanseníase é uma doença endêmica e o Brasil aparece como o segundo

país em número de casos no mundo, superado apenas pela Índia. Segundo dados do Relatório
de Situação do Rio de Janeiro, publicado pelo Ministério da Saúde, foram diagnosticados, no
Estado, 1857 casos novos de Hanseníase em 2010. Desses, um número significativo de
pacientes já apresentavam, no momento do diagnóstico, alguma forma de acometimento neural
grave.
Em relação ao perfil demográfico do município de Campos dos Goytacazes, de acordo
com os dados disponíveis no Censo de 2010 por grupos de idade, verifica-se, pela pirâmide
etária, o envelhecimento da população campista. Há um estreitamento da base e o crescimento
proporcional das faixas etárias adultas. Os dados de 1991 mostravam que 5,4% dos habitantes
do município tinham 65 anos ou mais. Em 2000, esse percentual era de 6,9%, e em 2010 é de
8,15%. A população é predominantemente urbana e apresenta uma participação feminina
superior à masculina em uma proporção de 92,8 homens para cada 100 mulheres. A maioria da
população encontra-se na faixa etária entre 30 e 49 anos, seguida pela faixa de 50 ou mais anos
(Figura 5).
Figura 5 – Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade em
Campos dos Goytacazes-RJ, no ano de 2010

Fonte: SINAN. Divisão de Epidemiologia – Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos
Goytacazes, 2011

Em relação à tuberculose, verifica-se uma importante diminuição dos casos
notificados, comparando 2009 com 253 casos e 2011 com 93 casos (Figura 6).

Figura 6 – Casos notificados de tuberculose em Campos dos Goytacazes, período de
2007 a 2011

Fonte: SINAN. Divisão de Epidemiologia – Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes,
2011

A hanseníase tem tido uma série histórica de notificação diferente. Em 2009, houve 131
casos notificados, com decréscimo para 116 em 2010 e aumentando para 135 casos em
2011 (Figura 7).
Figura 7 – Casos notificados de hanseníase em Campos dos Goytacazes, período de 2007
a 2011

Fonte: SINAN. Divisão de Epidemiologia – Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, 2011

Considerando os casos notificados de dengue, observa-se que, em 2008, numa epidemia
com 15.075 casos notificados, houve 4 óbitos. O número de casos decresceu nos anos
seguintes (347 em 2009, 7.152 em 2010, 9.385 em 2011, 5.297 em 2012). Em 2013, apesar
do número de casos notificados ter atingido um patamar muito alto, com 26.438, houve
diminuição do número de óbitos, com 4 notificados (Figura 8).
Figura 8 – Casos notificados e óbitos por dengue em Campos dos Goytacazes, período de
2007 a 2013

Fonte: SINAN. Divisão de Epidemiologia – Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes

Nos casos de gestante com vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), hepatites virais e
sífilis em suas diversas formas, a notificação tem variado, conforme verifica-se na figura 9.
Figura 9 – Casos notificados de gestante com HIV, hepatites virais, sífilis congênita, em
adulto e em gestante em Campos dos Goytacazes, período de 2007 a 2011

Considerando a transição epidemiológica, a hipertensão arterial e o diabetes mellitus são
sérios problemas de saúde pública no município. No ano de 2011, dos 1.967 óbitos
registrados, 30% estão diretamente relacionados a doenças do aparelho circulatório,
endócrinas, nutricionais e metabólicas.
Em relação à mortalidade geral, e conforme relatório do Sistema de Informação sobre
Mortalidade (SIM), foram registrados 3.296 óbitos em 2013. Pelo relatório da SES-RJ, o
ano de 2012 apresentou 15 óbitos maternos, o que correspondeu a uma razão superior a
200/100.000 nascimentos, porém com redução de 50% no ano de 2013.
Considerando a mortalidade infantil, no ano de 2013, e conforme dados do Sistema de
Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), foram registrados 7.239 nascidos vivos de
residentes em Campos dos Goytacazes, com 84 óbitos de menores de 1 ano, o que
corresponde a uma taxa de mortalidade infantil de 11,60. O declínio da mortalidade infantil
tem sido conseguido através de uma diminuição mais marcante da mortalidade infantil
tardia, principalmente pela redução de mortes por doenças infectocontagiosas e
parasitárias, destacando-se as diarreicas, imunopreveníveis e respiratórias. Esse fato
aumenta a importância da mortalidade no período neonatal, que passou a ocupar o primeiro
lugar na mortalidade infantil, sendo responsável por cerca de 50% ou mais de óbitos de
crianças com até 1 ano de vida.
1.3 A profissão farmacêutica
A escolha de uma profissão deve abranger, necessariamente, o pleno conhecimento do que
tem a oferecer para seu exercício no plano individual e, sobretudo, sua importância social. A

expressão profissão deriva da palavra latina professio (verbo “profiteri”= declarar, professar)
que significa sentimento, modo de ser habitual, exercício de uma determinada atividade.
Transpondo essa definição para o aspecto profissional, observa-se que uma profissão
pressupõe atividade intermitente, continuada, em favor de terceiros e dotada de valores e
orientações técnicas com a finalidade de provimento material daquele que a exerce.
As profissões desenvolveram, ao longo do tempo, em torno da prestação de serviços, três
eixos característicos:
ü Estão centralizadas em valores humanos e envolvem serviços significantes (ex. saúde,
educação e bem-estar);
ü Requerem conhecimentos e qualificações que pessoas comuns não possuem (ex.:
possibilidade de diagnosticar doenças, projetar edifícios ou pilotar aviões);
ü São serviços pessoais que devem adaptar-se às necessidades individuais de cada cliente;
elas tem atributos próprios (ex.: Cirurgiões, farmacêuticos e consultores jurídicos).
Pessoas acometidas por doenças ou que tenham crianças ou parentes enfermos são
vulneráveis e necessitam da garantia dos serviços oferecidos para auxiliá-las com
segurança e qualidade adequada.
A profissão liberal é a profissão livre de qualquer vínculo que possa ter com entidades
públicas, empresas particulares ou pessoas. Significa que a liberdade é subjetiva, apenas
tendo os limites da formação técnico-científica.
As características principais da profissão liberal podem ser deduzidas e fundadas nas noções
de liberdade e autonomia, e externadas sob dois aspectos básicos: autonomia técnica e
independência hierárquica. Os aspectos de liberdade e autonomia devem ser lembrados
quando se analisa o exercício profissional do farmacêutico (ROCHA, 2006).
Nesse sentido, Antônio Carlos Camargo Ferrari diz: “Em sua ação, no momento da
realização do seu ato profissional, o farmacêutico só se submete à própria consciência e
convicção científica. O farmacêutico, sendo um profissional altamente especializado, não
pode agir de outra forma, a não ser segundo os critérios técnico–científicos e deontológicos,
tendo em vista ser peculiaridade essencial à sua profissão, o serviço rigorosamente pessoal
que é prestado ao ser humano.
A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988,
assim se expressa sobre a profissão: “É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art.5, inciso XIII).
O farmacêutico pode ser definido como uma pessoa que está engajada numa parte do

sistema de saúde chamado farmácia. Não podemos definir o farmacêutico como,
simplesmente, alguém que atua na farmácia. Ele pode ser definido como quem faz parte do
estabelecimento farmacêutico, o qual é determinado pelas atividades exercidas, em um dos
subsistemas da atividade farmacêutica. O farmacêutico é caracterizado por sua atividade
principal: conhecimento de fármacos, e o que o distingue é o conhecimento adicional e as
competências de sua função particular na sociedade.
Em todos os níveis de atenção à saúde, a prestação de serviços de saúde é de natureza
multiprofissional. Portanto, a equipe de saúde, que está inevitavelmente envolvida com o uso
de medicamentos, deve necessariamente incluir um farmacêutico. Isso foi claramente
demonstrado no enfoque de equipe usado na atenção clínica nos hospitais e centros de
saúde.
Em 1985, considerando as necessidades de recursos humanos de saúde para alcançar a
meta de saúde para todos, o Comitê de Especialidades da OMS fez a seguinte declaração:
A busca de saúde para todos por meio da atenção primária de saúde exigirá a redefinição
dos papéis e das funções de todas as categorias de pessoal de saúde, incluindo os médicos,
enfermeiros e outros profissionais de saúde, como dentistas, farmacêuticos, engenheiros
sanitários etc., que terão de aceitar participar da equipe de saúde e, quando justificado,
assumir responsabilidade por essa equipe.
O farmacêutico é um profissional da saúde e como tal, está preparado para o Sistema Único
de Saúde (SUS), capaz de intervir cientifica e criticamente sobre os problemas de saúde e
sobre o sistema de saúde (FERNANDES, 2008).
Os farmacêuticos, individual e coletivamente, têm papéis importantes a desempenhar,
influenciando positivamente a política de medicamentos, o uso dos medicamentos e os
resultados dos medicamentos, assim como outros aspectos de atenção à saúde. Em muitos
casos, essas ações serão empreendidas em colaboração com outros profissionais de saúde
no âmbito comunitário. São elas:
a) Participar da formulação da política de medicamentos incluindo sua regulamentação;
b) Desenvolver diretrizes e critérios para protocolos terapêuticos;
c) Colaborar com outros profissionais de saúde no desenvolvimento de diretrizes de
tratamentos (protocolos);
d) Elaborar e monitorar os sistemas de aquisição e distribuição de medicamentos,
incluindo o armazenamento e o descarte dos mesmos (por exemplo, nos âmbitos
nacional, local, institucional);
e) Formular e preparar medicamentos de qualidade no âmbito da prática farmacêutica;

f) Servir de fonte de informações objetivas sobre os medicamentos: estabelecer
sistemas de informações toxicológicas e sobre medicamentos, por exemplo, centros
de informação toxicológica e de medicamentos;
g) Iniciar e realizar pesquisas, por exemplo, em farmacoterapia, incluindo ensaios
clínicos, farmacoepidemiologia, prática farmacêutica, economia de saúde, bem
como avaliar e documentar os resultados dessas pesquisas, a fim de melhorar todo
aspecto da atenção farmacêutica;
h) Educar os profissionais de saúde que participam da atenção farmacêutica;
i) Desenvolver, avaliar e documentar as práticas de atenção farmacêutica.
j) Participar da identificação das doenças (por exemplo, diabete, dislipidemia);

k) Participar das atividades de promoção de saúde e educação para a saúde (por
exemplo, uso correto de medicamentos; parar de fumar; imunização; prevenção do
abuso de drogas; higiene; planejamento familiar; prevenção de DST/AIDS);
l) Desenvolver normas profissionais e procedimentos de auditoria;
m) Estabelecer e manter quadros funcionais qualificados na farmácia.
O Curso de Farmácia da FMC busca proporcionar aos seus discentes uma formação que
lhes permita uma atuação competente na promoção da integralidade da atenção à saúde,
de forma ética e interdisciplinar, com domínio técnico e político-humanista, com competência
para o gerenciamento e o cuidado de saúde e capaz de formar cidadãos.
1.4 Demanda por profissionais farmacêuticos
Com crescimento econômico nos últimos 10 anos, o setor farmacêutico resistiu à crise e
encerrou o ano de 2013 com arrecadação de R$ 54,2 bilhões, 9,2% maior que no ano de
2012. Especialistas dizem

que o aumento do nível socioeconômico do brasileiro

impulsionou as vendas no mercado interno, aquecendo a economia no setor farmacêutico.
Devido a isso, a profissão farmacêutica está em alta no país. Segundo o setor, o aumento
da demanda é em grande parte devido aos medicamentos genéricos. A atuação do
farmacêutico é bastante ampla e inclui áreas como manipulação e produção de
medicamentos, homeopatia, saúde pública, alimentos, biotecnologia, análises clínicas,

dentre outras.
A execução das ações do SUS, baseada nos princípios da integralidade, universalidade e
equidade, precisam se tornar concretas numa realidade de 27 estados, 5561 municípios e
índices de desenvolvimento humano tão variados. Entre os diversos desafios enfrentados
pelo SUS , destacam-se:
ü Garantir o acesso à saúde em todas as suas dimensões;
ü Promover saúde e atuar na prevenção de doenças;
ü Garantir acesso ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento humanizados;
ü Ampliar e qualificar o acesso aos medicamentos, entre outros.
O Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde tem como
embasamento a Assistência Farmacêutica como política de consolidação do SUS,
norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais se destacam as políticas
de medicamentos, de ciência e tecnologia, de desenvolvimento industrial e de formação de
recursos humanos.
Num cenário em que os valores empregados em medicamentos pelo Ministério da Saúde
vem crescendo initerruptamente, constituindo 11,2% do orçamento do MS em 2007 e cerca
de 12% em 2008, em que 300 milhões de consultas médicas/ano são oferecidas pelo SUS
em 64 mil unidades ambulatoriais e 6 mil unidades hospitalares, ampliar o acesso e qualificar
a assistência farmacêutica justifica-se, inevitavelmente, como questão estratégica para o
SUS.
Nesse contexto, a incorporação de profissionais nas equipes requer uma profunda avaliação
do papel que cada um deles pode e deve cumprir. No caso do farmacêutico, justifica a sua
participação em ações de prevenção de doenças, bem como, demonstrando promoção,
recuperação e manutenção da saúde e capacidade de intervenção ampla, como membro de
equipes de saúde.
Apesar da crise financeira atual, as perspectivas para são animadoras para o mercado
farmacêutico nos próximos anos, e o setor espera alta nas vendas e na demanda por
profissionais. A expansão da classe C brasileira, a redução da taxa de desemprego e o
aumento da expectativa de vida do brasileiro são alguns fatores que justificam o aumento da
venda de medicamentos nos próximos anos. Dentro desse cenário, o setor farmacêutico
espera ver um aumento da venda de produtos para a saúde pela Internet. Especialistas
estimam um aumento de cerca de 350% até 2017. Entretanto, algumas medidas devem ser
adotadas para que esse crescimento continue. O setor alerta que deve haver investimentos
em tecnologia para que o custo de produção de medicamentos se torne menor e, com isso, a

margem de lucro aumente. É preciso também investir na profissão, aumentando o número de
faculdades de farmácia no Brasil e, com isso, a oferta de profissionais disponíveis no mercado.
O profissional formado, por sua vez, deve sempre procurar se especializar e atualizar para
acompanhar as rápidas mudanças que esse setor da economia apresenta (ZUBIOLI, 2004).
Por fim, dados apontam que o ofício de farmacêutico no país está em franca ascensão e que
cada vez mais empregos surgirão, necessitando de profissionais dinâmicos e prontos para
crescer profissionalmente.
2 A INSTITUIÇÃO
2.1 Histórico
A Faculdade de Medicina de Campos foi criada pela Sociedade Fluminense de Medicina e
Cirurgia (SFMC), na sessão de 2 de agosto de 1965, para se constituir em uma Instituição de
Ensino Superior isolada e comunitária, sendo a FBPN sua entidade mantenedora.
A FBPN é uma entidade jurídica de direito privado, de domínio público, sem fins lucrativos,
com sede e foro na cidade de Campos dos Goytacazes. Foi instituída em 6 de dezembro de
1934 pela Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, originariamente como Fundação
Policlínica Maternidade de Campos e, posteriormente, com a nomenclatura atual, em 7 de
janeiro de 1962, pela escritura pública nọ 400, Livro A-2, fls. 201, lavrada no Cartório do 1ọ
Ofício de Campos, em 20 de dezembro de 1962. Trata-se de uma entidade com personalidade
jurídica própria, com duração por tempo indeterminado, com fins filantrópicos, registrada no
Conselho Nacional de Serviços Sociais sob o nọ 243529/75 e reconhecida como de utilidade
pública (municipal sob o nọ 2209-01/12/67, estadual pela Lei nọ 7482 de 23 de junho de 1974
e federal pelo Decreto Presidencial de 23 de junho de 1992).
Possui as seguintes finalidades: prestar serviços médicos e farmacêuticos, especialmente às
pessoas carentes; criar, instalar e manter estabelecimentos de ensino superior, paramédicos
e institutos científicos; criar e manter serviços educacionais e assistenciais correlatos aos seus
fins; manter intercâmbio com outras entidades dedicadas a serviços de educação e de saúde;
colaborar, manter intercâmbio ou estabelecer contratos ou convênios com hospitais locais ou
regionais, particulares ou públicos, para atender às suas finalidades e aos seus planos de
trabalho. Além da FMC, a FBPN mantém o Centro de Saúde Escola de Custodópolis Dr. José
Rodrigues Coura (CSEC) e o Hospital Escola Álvaro Alvim (HEAA), onde funciona a Farmácia
Escola Prof. Wilson Paes.

A FMC recebeu autorização para funcionar em 18 de setembro de 1967, pelo Decreto
Presidencial nọ 61.380 e foi oficialmente inaugurada em 14 de outubro de 1967. Assistida
pelo MEC durante todo período de implantação, ao final da integralização da primeira turma,
a FMC foi reconhecida pelo Decreto Presidencial nọ 71.814, em 7 de fevereiro de 1973 e
obteve seu último Recredenciamento pelo MEC através da Portaria Ministerial nº 707 de
29/05/2012, publicada no D.O.U de 30 de maio de 2012.
Inicialmente, para atender ao modelo vigente na educação médica nacional, o modelo
pedagógico adotado foi centrado no paradigma flexneriano, cartesiano, biologicista,
privilegiando a doença. No entanto, a FMC nunca esteve apartada da evolução das ciências
e das mudanças paradigmáticas, que acarretaram a redefinição das práticas sociais, do
pensar, do trabalhar e da organização do conhecimento. Assim, procura tornar o saber mais
aberto e dinâmico, sobretudo o das práticas dos profissionais da saúde e o dos docentes e
discentes no processo de ensinar e de aprender.
Para a implantação das novas propostas pedagógicas e acadêmicas, foi preciso reformular
e atualizar o Regimento da FMC, que foi aprovado pelo MEC em novembro de 1999. Com a
aprovação do Regimento da FMC pelo MEC, foi possível dar início ao projeto de abertura de
outros cursos de ensino superior. Após avaliação da demanda dos cursos na área da saúde
e a detecção da carência de farmacêuticos e da ausência de cursos de graduação em
Farmácia na área de abrangência geoeducacional, em agosto de 2000, o Presidente da
FBPN, Prof. Dr. Wilson Paes submeteu à sua Diretoria a necessidade de expandir as
atividades da Fundação Benedito Pereira Nunes e propôs a abertura de novos Cursos de
Graduação na área de saúde.

Paralelamente, o Plano Diretor de expansão do HEAA, previa entre outros, a modernização
da Farmácia Hospitalar, o redimensionamento do Laboratório de Análises Clínicas e de
Citopatologia, a implantação do Núcleo de Diagnóstico e Investigação Molecular e do Centro
de Infertilidade e Medicina Fetal do Norte Fluminense. A implantação destes novos espaços
no Hospital Escola, comandadas pelo seu superintendente, o Prof. Dr. Mackoul Mussalem
associada à constatação da carência de farmacêuticos na região e a ausência de Cursos de
Graduação em Farmácia na área geoeducacional da FMC, apontaram para a possibilidade
de ser o curso de graduação em Farmácia com Habilitação em Análises Clínicas, o primeiro
a ser implantado.
Ainda em 2000, após aprovação pela diretoria, foi indicada a então Vice Diretora da FMC,
Profª Annelise Maria de Oliveira Wilken de Abreu, para presidir a comissão de estudo de

viabilidade do Curso de Graduação em Farmácia, formada por um grupo de professores e
funcionários da FMC e do HEAA, juntamente com professores e profissionais da área
farmacêutica da região.
Durante estes estudos ficou clara a carência de profissionais farmacêuticos na região de
abrangência da FMC/FBPN, ao lado da expansão de ambientes de trabalho farmacêuticos
como Farmácias Comerciais, Drogarias, Hospitais, Clínicas, Laboratórios de Análises
Clínicas, entre outros. A Associação Norte Fluminense de Comércio Farmacêutico da
(ANFLUCOF) solicitava a formação desses profissionais para a região. Outras possibilidades
identificadas foram a de se ampliar a Assistência Farmacêutica para a população; a de
implantar programas regionais de farmacovigilância e farmacoepidemiologia; a de formar
mão de obra qualificada para trabalhar diretamente na produção de medicamentos; a de
realizar estudos etnobotânicos e etnofarmacológicos regionais.
Neste sentido, a FMC já vinha se preparando para a possibilidade de abrir um novo curso de
graduação, ao realizar a mudança de seu Regimento Interno, que foi efetivada ao final de
1999. O novo regimento da FMC, em seu "Art. 2º” passou a prever que a FMC, como
instituição de educação nacional, teria entre os seus objetivos a função de “formar médicos
e outros profissionais de nível superior da área de Saúde, (...)”. Neste novo quadro
regimental, a FMC pôde aceitar o desafio de iniciar a abertura de novos cursos de graduação
da área da Saúde. Paralelamente, nessa época, o Plano Diretor de expansão do HEAA,
previa entre outros, a modernização da Farmácia Hospitalar, o redimensionamento do
Laboratório de Análises Clínicas e de Citopatologia, a implantação do Núcleo de Diagnóstico
e Investigação Molecular e do Centro de Infertilidade e Medicina Fetal do Norte Fluminense,
indo ao encontro da possibilidade de ser o curso de graduação em Farmácia com Habilitação
em Análises Clínicas, o primeiro a ser implantado.

2.2 Missão
A missão vocacional da FMC é ser o centro formador de profissionais de nível superior, cuja
capacitação está alicerçada na ampla construção do conhecimento, no desenvolvimento
profissional, com interação social e atuação ética e responsável (ensino). No desenvolvimento
de competências para o exercício do pensamento crítico e juízo profissional (pesquisa), capaz

de compreender a realidade social, cultural e econômica de seu meio, inserindo sua atuação
na transformação da realidade local, em benefício da sociedade (extensão), sempre com
grande ênfase na formação de um profissional humanizado. A FMC busca trilhar os caminhos
de acordo com uma visão embasada em seus valores tendo, como preceito institucional, a
sua missão.
2.3 Visão
A visão da FMC é ser reconhecida como a melhor instituição de ensino privada no
desenvolvimento de profissionais na área de saúde do Brasil.
2.4 Valores
A FMC, como Instituição de Ensino Superior, adota os seguintes valores:
ü Respeito e valorização do ser humano;
ü Responsabilidade socioambiental;
ü Ética e transparência;
ü Valorização das parcerias;
ü Postura empreendedora.
2.5 Objetivos estratégicos
Em consonância com a sua missão, visão e valores, a FMC tem os seguintes objetivos
estratégicos:
ü Graduar profissionais de saúde com formação geral, humanistas, críticos e reflexivos, com
ampla e sólida formação teórica e domínio dos procedimentos técnicos, com capacidade
de leitura crítica dos problemas de saúde e seus impactos locais, regionais e nacionais,
de forma a subsidiar a inserção dos egressos no mundo do trabalho, como sujeito partícipe
de sua construção, capaz de assumir o exercício profissional na perspectiva da resolução
de problemas da saúde e da cidadania, referenciado por sólidos padrões éticos.

ü Oferecer

condições

de

educação

continuada

e

permanente

necessárias

ao

desenvolvimento profissional, por meio de cursos de extensão e de pós-graduação.
ü Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e

coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de extensão.
ü Promover a divulgação de conhecimentos culturais e técnico-científicos e socializar o
saber por meio das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão.
2.6 Políticas institucionais
As políticas Institucionais da FMC, traduzidas pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, a busca da qualidade do fazer pedagógico e educacional, a execução eficiente dos
Projetos Pedagógicos dos Cursos, a regionalidade e universalidade de sua ação institucional
e a comunicação permanente com setores internos e externos, embasam o estabelecimento
de uma política de ensino superior de graduação, pautada pelas seguintes diretrizes:
1.

A educação superior, ministrada através de cursos de graduação, oferecidos na

modalidade presencial deve pautar-se:
ü pela ação integrada entre teoria e prática profissional desde o início dos cursos;
ü pela otimização dos currículos;
ü pela titulação e qualificação dos docentes;
ü pelo tempo efetivo de dedicação dos docentes às atividades acadêmicas e a produção
científica;
ü pela adequação da Biblioteca como meio permanente de aprendizagem;
ü pela incorporação das Tecnologias da Informação no processo de formação profissional.
2.

O ensino de graduação, na área de saúde, deve ser generalista e pluralista, de modo a

formar profissionais capazes de atender às reais necessidades de saúde da população.
3.

Os perfis dos cursos de graduação, orientados pelos seus Projetos Pedagógicos,

assegurando consonância com as diretrizes curriculares nacionais, deverão favorecer a
formação de profissionais com uma visão ampla e crítica da realidade regional e global,
garantindo o estímulo à iniciação e à pesquisa científica, cultural e tecnológica, com vistas a
uma ação transformadora da realidade e com o efetivo compromisso com a preservação e
qualidade de vida e com a inclusão social.

4.

Os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação, assegurada a consonância com as

diretrizes curriculares nacionais, devem visar à formação de profissionais multicompetentes
e empreendedores, comprometidos com a justiça e a ética.
5.

A pesquisa e a extensão são fundamentais à vida acadêmica e devem estar articuladas,

indissociavelmente, ao ensino de graduação, difundindo valores, produzindo conhecimentos
novos, e promovendo, no ensino, a iniciação e a formação científicas.
6.

Os currículos dos cursos de graduação devem evitar sua vinculação a uma única linha de

pensamento, já que a busca da verdade é incompatível com uma única linha teórica ou
ideológica. A Organização Curricular consta do Projeto Pedagógico de cada curso, obedecido
ao que preceituam as Diretrizes Curriculares Nacionais.
7.

Ao mesmo tempo em que se busque a titulação e a qualificação dos docentes em exercício

nos cursos de graduação, devem ser criados mecanismos que motivem a permanência, o
comprometimento e o envolvimento institucional dos professores com a FMC.
8.

O acompanhamento dos egressos da FMC, concluintes de seus cursos de graduação, se

constitui em ação permanente, de modo a que se avalie, também por esta forma, a pertinência
e a qualidade dos cursos ministrados.
9.

É fundamental, na consecução dos cursos superiores de graduação, a adoção de

mecanismos-especiais que evitem a evasão e a repetência e que possibilitem os avanços dos
estudantes que demonstrem efetiva competência acadêmica.
A FMC, para o Curso de Farmácia, adota as seguintes políticas institucionais:
ü Favorecimento de ambiente interdisciplinar e atuação conjunta com acadêmicos e
profissionais de outras áreas.
ü Adoção de medidas para inserção do discente, desde o início do Curso, em atividades
práticas de seguimento de pessoas e de famílias, objetivando o desenvolvimento das
competências necessárias ao profissional farmacêutico.
ü Integração entre os componentes curriculares do Curso, bem como com outros cursos
oferecidos pela IES, possibilitando espaços de troca e de enriquecimento do currículo.
ü Utilização adequada e contextualizada de condutas baseadas em evidências científicas,
estimulando e aproximando o discente da investigação e da produção científica.
ü Busca de estreita relação e coerência com as Políticas Públicas de Saúde, em nível local,
regional e nacional.
ü Contribuição para o enfrentamento das vulnerabilidades e iniquidades que ainda atingem a
sociedade como um todo e vários segmentos específicos.

ü Contribuição para consolidação dos princípios de acesso igualitário aos medicamentos
básicos para a população, quanto nos aspectos preventivos, curativos e de manutenção
da saúde da população.
ü Intensificação da relação com os gestores locais do SUS para avançar no processo de
qualificação da atenção farmacêutica disponibilizada pelas unidades de saúde do Sistema
Único de Saúde (SUS), de forma a oferecer ao conjunto da população serviços de boa
qualidade e ações de prevenção e promoção da saúde, como direito de todos.
ü Possibilitar a formação de profissionais farmacêuticos em número suficiente para o
atendimento à população, bem como com perfil adequado para atender aos desafios da
saúde pública brasileira.
ü Estimular as atividades de extensão, mediante projetos e programas.
A Faculdade de Medicina de Campos, em seu Curso de Farmácia proporciona a formação de
farmacêuticos para atuação competente nas atividades inerentes aos principais Programas
do Ministério da Saúde responsáveis pela atenção integral prestada pelo SUS: atenção básica
em saúde; assistência ambulatorial e hospitalar especializada; promoção da capacidade
resolutiva e da humanização na atenção à saúde; vigilância, prevenção e controle de doenças
e agravos, assistência farmacêutica e insumos estratégicos (BRASIL, 2013)
A atenção básica, importante segmento de acesso da população aos serviços de saúde, à
promoção da qualidade e humanização na atenção, no âmbito do Curso de Farmácia da FMC,
tem o seu desenvolvimento previsto desde a concepção do currículo. Nesse contexto,
perpassa pelas metodologias adotadas e pela participação ativa do discente em situações
práticas que objetivam a formação de profissionais aptos a atuarem no setor. Dessa forma, o
currículo do Curso está organizado para o desenvolvimento de um egresso condizente com o
proposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Farmácia (DCNs) e com as
necessidades de saúde da população, contemplando as áreas de atuação do farmacêutico
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 aos fármacos e aos medicamentos, às análises clínicas e toxicológicas
e ao controle, produção e análise de alimentos, pautado em princípios éticos e na
compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação
para a transformação da realidade em beneficio da sociedade.
No percurso de formação, o discente vivencia situações das diferentes áreas e em diferentes
contextos, destacando-se o HEAA e o CSEC, ambos integrantes da estrutura da FMC, bem
como uma ampla rede de convênios como Farmácias Comerciais, Farmácias com

Manipulação, Laboratórios de Análises Clínicas, Indústrias de Medicamentos, entre outros.
Merece destaque o HEAA, por se tratar de um espaço diferenciado onde está situada a
Farmácia Escola Prof. Wilson Paes, além de Laboratório de Análises Clínicas e
Citopatologia, Manipulação de Medicamentos Oncológicos no Oncocentro, entre outros. O
HEAA é ainda um dos ambientes de prática na qual os discentes desenvolvem as habilidades
referentes ao exercício da assistência farmacêutica e farmácia clínica com ênfase na atenção
farmacêutica, como o projeto de Conciliação de Medicamentos. O aluno participa também
de processos relativos à logística que envolve medicamentos e insumos em hospital de alta
complexidade, como o HEAA.
2.7 Diretrizes pedagógicas
A FMC, como instituição educacional, não está isolada das múltiplas determinações do
contexto em que está inserida. Sua existência, o alcance de seus objetivos e a consecução
de sua missão só podem ser compreendidas como partes de uma realidade como totalidade
concreta. Nas palavras de Kosik (1976, p. 59):
A totalidade não é um todo já pronto que se recheia com o conteúdo, com as
qualidades das partes ou com suas relações; a própria totalidade é que se
concretiza e esta concretização não é apenas criação no conteúdo, mas também
criação do todo. Sendo assim, torna-se necessário considerar a IES como um
espaço que determina e é determinado pela totalidade, devendo possibilitar a
construção da cidadania plena, que permita aos sujeitos se posicionarem frente às
transformações em curso e incorporarem-se na vida produtiva e sociopolítica.

Diante dessa compreensão, a FMC ancora suas ações, para cumprir sua missão e alcançar
seus objetivos, nas seguintes diretrizes pedagógicas:
ü O homem é um ser social e histórico em constante transformação, que se relaciona com os
outros homens e com o mundo, através de relações concretas e sociais, tendo como base
a linguagem e a comunicação.
ü O conhecimento é constituído historicamente e socialmente pelos homens, em um
movimento dialético de ação-reflexão-ação, quando o homem transforma o saber ao mesmo
tempo em que o saber transforma o homem.
ü A apropriação do conhecimento ocorre na interação e interrelação entre os homens de forma
mediada, na qual as instituições de ensino desempenham papel fundamental, pois têm o
objetivo de socializar e de reconstruir os saberes.
ü A aprendizagem é conquista pessoal e coletiva. Cada um é sujeito de seu processo

educativo construtor de sua própria história, cabendo a IES proporcionar as condições e os
requisitos necessários para o desenvolvimento das capacidades de cada um e de todos.
ü A sociedade se constitui nas relações entre os homens, ancoradas no trabalho, no conhecimento e

no poder. As diferenças de classes sociais são determinadas nas relações materiais e objetivas entre
os homens.

ü As Instituições, dentre elas a escola, são criações humanas passíveis de mudança,
reorganização, adaptação e aperfeiçoamento, devendo atender as necessidades e as
exigências da sociedade em que se inserem.
A partir dessas diretrizes, a FMC adota os seguintes princípios:
ü Execução eficiente do seu projeto de ensino de graduação e pós-graduação, tendo por
base os pressupostos da perspectiva histórico-crítica da educação, da concepção dialética
do processo educacional e da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão.
ü Valorização do ser humano em seus aspectos afetivos, sociais, culturais, físicos e
cognitivos, contribuindo para o seu crescimento pessoal e profissional.
ü Busca de uma melhor e maior integração com as regiões e as comunidades onde está
inserida, contribuindo para o desenvolvimento das mesmas.
ü Atualização constante dos profissionais em atuação na IES, objetivando a discussão e a
efetivação do trinômio básico da educação: saber, saber pensar e saber intervir.
ü Busca da qualidade do fazer pedagógico e educacional, alicerçada no saber como querer
permanente, no pensar como reflexão crítica sobre o saber e na definição de estratégias
e instrumentos para saber intervir.
A execução do projeto de ensino de graduação e pós-graduação da FMC é efetivada
mediante a socialização e a produção do conhecimento, e a adoção de práticas institucionais
e pedagógicas alicerçadas na democracia, no respeito à diversidade, na valorização dos
saberes pessoais e coletivos, na solidariedade e na cooperação entre todos os segmentos
da IES.
A melhoria, a implantação e a promoção da comunicação permanente da FMC com os
setores internos e a sociedade estrutura-se em um canal dialógico, democraticamente
estabelecido, fundamentado na preocupação de gerar e de adicionar elementos novos e
atualizados na discussão das atividades. Isso significa uma constante abertura para a
integração interinstitucional, governamental e não governamental, posto que os
conhecimentos construídos devem ser significantes e a base para a comunicação efetiva.
A atualização constante dos profissionais em atuação na IES é promovida por meio de
encontros de estudo e de incentivo de participação dos profissionais em eventos ligados à
respectiva área de atuação.

A promoção da qualidade do fazer educacional é uma busca constante e torna-se realidade
à medida que é dada atenção especial às dimensões formal, material, física, política e
espiritual que essa qualidade comporta, atenção à promoção da avaliação sistemática
institucional e do Curso, a partir de indicadores estabelecidos pela própria FMC e pelo MEC.
2.8 Integração com a comunidade
A integração da FMC com a comunidade é realizada através de múltiplas estratégias, com
participação efetiva de discentes e de docentes da IES.
São exemplos de atividades realizadas:
ü Semana Cultural Renato Moretto - inclui atividades com Mostra de Curtas e Cinema
(com debatedores); Galeria de Artes (exposição de quadros, coleções e artesanatos);
Mostra de Fotografia (exposição de fotos) e Sarau.
ü Curso de LIBRAS – visa proporcionar conhecimentos básicos acerca da importância e
da utilização da Língua Brasileira de Sinais.
ü Debate com os Candidatos a Prefeito de Campos - abordando principalmente temas e
perguntas ligados à saúde e propostos pelos docentes, discentes, colaboradores e
comunidade externa, realizado em parceria com o FIDESC – Fórum Interinstitucional
de Dirigentes de Ensino Superior de Campos e transmitido ao vivo (UniTV).
ü Festa Caipira - festa realizada na FMC, com participação de docentes, discentes,
colaboradores e comunidade, e entrada condicionada à entrega de alimentos não
perecíveis para serem doados para instituições beneficentes na cidade de Campos.
ü Trote Solidário - semana de integração dos novos discentes com foco na humanização,
com participação dos docentes, discentes, colaboradores e comunidade e realização
de atividades diversas: doação de alimentos não perecíveis, visita a asilos, creches,
hospitais e instituições beneficentes, palestras sobre humanização com convidados
especiais e gincanas.
ü Festival Universitário de Música - em parceria com escola de música e voltado para
discentes das diversas IES.
ü Programa Saúde na Estrada – em parceria com a rede de Postos Ipiranga, voltado para
a promoção da saúde de motoristas e ajudantes com ações voltadas para o diagnóstico
do diabetes, hipertensão e outras doenças.
ü Ações Sociais – orientação sobre o uso racional de medicamentos, doação de
alimentos não perecíveis, fraldas e outros produtos. Testes de Glicemia, orientação e
aferição da pressão arterial.

O desenvolvimento das ações de integração com a comunidade contribui significativamente
para o desempenho da função social da IES, para a formação integral do discente e para uma
visão holística da realidade por todos os participantes do processo.
3 O CURSO
3.1 Identificação
Denominação
Curso de Graduação em Farmácia
Endereço de funcionamento
Av. Alberto Torres, 217 – Centro – Campos dos Goytacazes/RJ CEP: 28.035-581
Regime acadêmico
Seriado Semestral
Modalidade de oferta
Presencial
Total de vagas autorizadas
São oferecidas 75 (noventa) vagas anuais
Carga horária total
4.198 horas
Integralização do Curso
Mínimo: 10 semestres (5 anos)
Máximo: 15 semestres (7 anos e seis meses)
Turnos de funcionamento
Vespertino e noturno
3.2 Histórico
A história educacional da FMC teve início com a criação do Curso de Medicina que iniciou seu
funcionamento em 1967, autorizado pelo Decreto n.º 61.380 de 18/9/1967, publicado no
D.O.U de 21 de setembro de 1967.
Diante da carência de profissionais farmacêuticos na região, conforme já descrito no histórico
geral da IES, em 2000 foi realizado então um estudo de viabilidade financeira que demonstrou
a importância e a pertinência de se criar o Curso de Graduação em Farmácia, para formação
de profissionais farmacêuticos envolvidos desde o início de sua graduação, ao atendimento

às necessidades regionais. Como consequência, a Direção da FBPN nomeou a Comissão de
Implantação do Curso de Farmácia, designando para presidir estes trabalhos, a Vice-Diretora
da FMC, a Profª Drª Annelise Maria de Oliveira Wilken de Abreu.
O projeto proposto apresentava o “Curso de Graduação em Farmácia, com habilitação em
Análises Clínicas” e que foi aceito pela FMC/FBPN e encaminhado ao MEC/SESU em 12 de
janeiro de 2001, para análise e aprovação. A Comissão de avaliação nomeada pelo MEC foi
constituída pelo Prof. Dr. José Roberto Cavazzani, graduado em Farmácia, Mestrado em
Farmácia e Doutorado em Farmácia, Professor Adjunto IV do Departamento de Farmácia da
Universidade Federal do Paraná e pela Profª Drª Ana Campa, graduada em Farmácia
Bioquímica, com Doutorado em Bioquímica, Professora Associada da Faculdade de Ciências
farmacêuticas da Universidade de São Paulo.
Em 2002, através da Portaria 1.868 de 26/06/02, o Curso de Farmácia / Análises Clínicas da
FMC foi autorizado a funcionar pelo MEC/SESU, com a denominação de Curso de Farmácia Análises Clínicas e Toxicológicas.
No entanto, na análise deste parecer do MEC/SESU constatou-se que ao invés de ser
publicada, uma dupla entrada anual de 50 alunos para cada semestre, como foi a aprovação
dada pela Comissão de Avaliação do MEC, consta no Diário Oficial, uma entrada única anual
de 50 alunos, em um curso semestral. Várias tentativas foram feitas junto ao MEC/SESU, para
reverter este quadro paradoxal, de entrada única, em um curso semestral. Nestas tentativas,
a FBPN/FMC sempre foi aconselhada ou a reiniciar todo o processo de autorização do curso,
ou a iniciar o curso como publicado e a tentar reverter o processo na visita de acompanhamento
do MEC/SESU. Finalmente, o Conselho Departamental e a Direção da FMC decidiram assumir
a segunda opção, dando início em agosto de 2003, ao seu Curso de Farmácia /Análises
Clínicas e Toxicológicas.
Em julho de 2003, foi realizado o vestibular inicial para o Curso de Farmácia/ Análises Clínicas
da FMC, oficialmente inaugurada em 03 de agosto de 2003.
Conforme já mencionado, a Portaria Ministerial nº 1.868 que foi publicada e que autorizou o
funcionamento do Curso de Farmácia da FMC, no entanto, não estava em acordo com o
parecer dos avaliadores, e acabou criando um importante paradoxo para a implantação do
mesmo. O PPC inicial da Farmácia previa um curso semestral com duas entradas por ano,
para 50 alunos, em cada uma destas entradas. No entanto, a Portaria Ministerial nº 1.868,
publicada previa a entrada única, de 50 alunos por ano, mantendo, porém a semestralidade.
Além disso, em seu parecer, a Comissão de Avaliação do MEC, não referendou nenhuma
mudança no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), provavelmente porque o Projeto
apresentado já estava baseado na nova LDB, e espelhava as tendências que nortearam as
diretrizes curriculares para os cursos de Farmácia, publicadas em dezembro de 2002. Desta

forma, o PPC do curso apresentava alguns importantes pontos que não atendiam
completamente as diretrizes curriculares. Os principais foram a carga horária para os estágios
curriculares e a presença ainda de uma habilitação em Análises Clínicas. No que diz respeito
ao primeiro item, o PPC do Curso de Farmácia da FMC previa 10% e não 20% da carga horária
total de curso, para o estágio curricular. Em relação ao segundo item, o PPC se propunha a
formar um farmacêutico generalista, em 4 anos, mas com a habilitação em Análises Clínicas e
Toxicológicas, em mais um semestre, o que fez o curso ter 9 semestres.
A necessidade de reforçar o perfil generalista do curso, de ampliar a carga horária dos estágios
curriculares, de apresentar mais precocemente a profissão farmacêutica e de tentar compensar
em parte os problemas advindos de uma entrada em um curso semestral suscitou discussões
sobre o currículo da farmácia na IES.
Desse modo, durante o ano de 2004, a comunidade acadêmica do curso de farmácia se reuniu
e discutiu as necessidades de se adequar o currículo do curso para atender as diretrizes
curriculares. Nesta ocasião, foi pactuado que as mudanças necessárias no currículo deveriam
ser feitas, desde que fossem mantidas as linhas pedagógicas básicas que nortearam a
construção da matriz curricular inicial do curso as quais receberam a aprovação dos
avaliadores do MEC. Desta forma, as adequações curriculares deveriam:
ü Ser construídas coletivamente;
ü Ser centradas no aluno como sujeito da aprendizagem;
ü Ser apoiadas pelo professor facilitador e mediador do processo de ensino e
aprendizagem;
ü Ter como o Fator de Exposição às necessidades Farmacêuticas da população. Manter
articuladas às atividades de ensino, pesquisa e extensão /assistência; Manter as
atividades teóricas e práticas desde o início do curso;
ü Inserir o aluno precocemente em atividades práticas relevantes para a sua futura vida
profissional;
ü Ser definidoras de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer e o
saber conviver;
ü Ser estimuladoras de trabalhos em grupos, por favorecerem a discussão coletiva e as
relações interpessoais;
ü Incluir dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno atitudes e valores
orientados para a cidadania;
ü Promover a integração e a interdisciplinaridade em coerência com o eixo de
desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões biológicas, psicológicas,
sociais e ambientais;
ü Utilizar diferentes cenários de ensino-aprendizagem permitindo ao discente conhecer e
vivenciar situações variadas de vida, da organização da prática e do trabalho em equipe

multiprofissional;
ü Estabelecer que a avaliação dos discentes fosse baseada nas competências,
habilidades e conteúdos curriculares desenvolvidos e em consonância com a própria
dinâmica curricular;
ü Garantir que a avaliação do próprio curso permita os ajustes para o seu aperfeiçoamento.
As Adequações Curriculares foram aprovadas no âmbito do Curso e a seguir discutidas e
aprovadas nos colegiados da FMC (Conselho Departamental e Superior), sendo a seguir
publicadas, entrando em vigor a partir de 2005.
Apesar de ter sido retirado do Programa Pedagógico de Curso (PPC) a habilitação de
Análises Clínicas e Toxicológicas, em atendimento as Diretrizes Curriculares para os cursos
de graduação em Farmácia, o curso de Farmácia da FMC continuou sendo denominado de
Curso de Farmácia/Análises Clínicas e Toxicológicas da FMC, como constava da sua
publicação de autorização de funcionamento dada pelo MEC, mantendo conteúdos teóricos
e práticos voltados para a antiga habilitação em Análises Clínicas e Toxicológicas.
Sendo assim, no início do primeiro semestre de 2006, em um trabalho realizado pela
coordenação do curso em conjunto com os alunos representados pelo Diretório Acadêmico
foi realizado um estudo de viabilidade da retirada dos conteúdos em excesso, referente às
Análises Clínicas e Toxicológicas, de maneira a se equipararem aos outros conteúdos
oferecidos pelo curso. No caso desta viabilidade, foi realizada a diminuição de um semestre
do referido curso, possibilitando a formação de um farmacêutico de perfil generalista, em um
mínimo de 4 anos de integralização. Associado a isso, os alunos solicitavam também o
oferecimento de um “curso de pós-graduação lato sensu, em Análises Clínicas e
Toxicológicas” para aqueles que quisessem aprofundar seus conhecimentos nesta área após
o término do curso. Solicitavam, por fim, que o nome do curso deixasse de ser
Farmácia/Análises Clínicas e Toxicológicas da FMC para ser Curso de Farmácia da FMC,
mais pertinente com o perfil generalista. Nesta proposta, alguns aspectos merecem
destaque:
1) Todos os alunos continuariam a ter formação generalista, com conhecimentos que
contemplassem as diferentes áreas das Ciências Farmacêuticas;
2) A denominação do Curso, face ao caráter generalista, deixaria de ser “Curso de
Farmácia/Análises Clínicas e Toxicológicas da FMC” e passaria a ser “Curso de
Farmácia da FMC”, Habilitação: Farmacêutico;
3) O curso continuaria dividido em semestres, atendendo ao mínimo de 200 dias letivos
anuais obrigatórios;
4) O currículo passaria a ser construído com uma carga horária mínima de 4.624 horas,
efetivadas em no mínimo 4 anos e no máximo 8 anos, das 16 horas às 22:30 horas,
de segunda a sexta-feira, sendo os sábados pela manhã utilizado para espaço escolar

de estudo livre.
5) O Estágio Curricular obrigatório passaria a ter 935 horas (20% da carga horária total
do curso) a ser distribuído em cenários farmacêuticos diversos, tendo início no 4o
período se estendendo até 8o período. Na matriz curricular o ECO I estaria no 4º
Período, com 68 horas; o ECO II no 5º Período, com 85 horas; o ECO III no 6º Período,
com 102 horas; o ECO IV no 7º Período, com 272 horas; e o ECO V no 8º Período,
com 408 horas, totalizando 935 horas de Estágio Curricular Obrigatório;
6) Passariam a ser introduzidas as “Atividades Acadêmicas Suplementares” (ATACS),
obrigatórias a todos os alunos e relativas à 85 horas/aula, a serem desenvolvidas ao
longo do curso, e integralizadas no 8o período, sempre em atividades relacionadas
com a formação acadêmica e profissional do farmacêutico.
7) Ficaria mantido o eixo PIC (Programa de Iniciação Científica) e a obrigatoriedade do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ;
8) Permaneceriam os Programa de Monitoria e o de Bolsas de Iniciação Científica.
A proposta de Adequação Curricular foi encaminhada para discussão e análise nos órgãos
colegiados da FMC (Conselho Departamental e Superior) sendo aprovada em 10 de julho de
2006 para publicação e implantação a partir de agosto de 2006. As disposições provisórias
possibilitaram aos alunos em curso, a optarem pela migração para o novo currículo, desde
que se submetessem as adaptações programadas.
Em 2009, foi publicado o parecer número 2, do Conselho Nacional de Educação. Entre
outros, o parecer descreve a carga horária mínima e procedimentos relativos à
integralização e duração dos cursos de graduação em Farmácia. Na resolução, a
orientação é a de que os estágios e atividades complementares dos cursos de graduação,
não deverão exceder a 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso, salvo nos
casos de determinações legais em contrário. Por sua vez, as diretrizes curriculares
nacionais dos cursos de Farmácia, publicadas na Resolução número 02 do Conselho
Nacional de Educação de Fevereiro de 2002 em seu artigo sétimo descreve que a formação
do Farmacêutico deve garantir o desenvolvimento de estágios curriculares, sob supervisão
docente e que carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir
20% da carga horária total do Curso. Desta forma, o estágio curricular obrigatório do curso
de Farmácia da FMC corresponde a 20% da carga horária total do curso.
Vale salientar que, pelo parecer de 2009, são descritas as normatizações relativas a carga
horária mínima dos cursos de Farmácia em 4.000 horas e o tempo de integralização em 5
anos. Integralização com tempo menor do que 5 anos precisam ser justificados no PPC.
Nosso curso, até 2009, era integralizado em 4 anos. Nas turmas com entrada em 2010,
2011 e 2012 decidimos pela integralização em 4 anos e seis meses com a justificativa de
que nossas atividades acadêmicas funcionariam entre 16:00 e 22:30 horas, além dos

sábados. Pelo perfil de nossos alunos, os estágios curriculares obrigatórios seriam
realizados fora do horário das aulas e também nos finais de semana, para atender aos
alunos que trabalhavam durante o dia.
Como o PPC do curso está em contínua transformação, já em 2012 realizamos no NDE um
novo estudo sobre o perfil dos nossos alunos e decidimos pela integralização em 5 anos
conforme permanecemos. Atualmente, a grande maioria (cerca de 90%) trabalha durante
o dia e, com a integralização em 5 anos, tivemos a oportunidade de diminuir a quantidade
de componentes curriculares durante os semestres visto que o curso passou de 9 para 10
períodos letivos. Vale ressaltar também que a decisão pela integralização em 5 anos foi
tomada em conjunto com a reestruturação do Regimento da IES entre os anos de 2012 e
2014, sendo a reestruturação devidamente aprovada pelo Conselho Superior e
amplamente divulgado a toda comunidade acadêmica.
Durante todos esses anos a IES tem mantido uma forte tendência à valorização das artes e
da cultura, com a criação de um setor específico, objetivando estimular, nos discentes, a
sensibilização para a integralidade da assistência e o cuidado com as pessoas, com seus
desejos e subjetividades.
Outra
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psicopedagógico do corpo discente desenvolvido pelo Serviço de Apoio ao Educando (SAE).
Estruturado com equipe multidisciplinar e sendo ligado diretamente à Direção Acadêmica, o
SAE faz acompanhamento dos discentes durante toda a graduação. Visa identificar fatores
de risco, individuais e coletivos, que possam se colocar como obstáculos ao processo de
ensino-aprendizagem, orientando na solução dos problemas.
A carência econômica que os discentes e suas famílias enfrentam é um fator que prejudica o
seu desempenho. Isso tem exigido da FMC, mediante seu compromisso e responsabilidade
social, a busca de soluções que minimizem o seu impacto negativo, como a oferta de bolsas
de estudo mediante processo seletivo criterioso.
Desde 2009, a FMC desenvolve o Projeto de Recepção Solidária que visa extinguir o trote
vexatório. Tem por objetivo acolher o aluno ingressante, facilitando o seu processo de
adaptação à Faculdade e minimizando as diferenças entre as expectativas do calouro e as
da Instituição. É realizada uma recepção oficial dos discentes e seus familiares por todos os
segmentos da IES, com visita de reconhecimento da FMC, apresentação de todas as
instituições parceiras e de informações sobre os objetivos e a proposta pedagógica do Curso.
Há uma gincana, estimulando a doação de sangue, de alimentos para instituições carentes,
além de festa de confraternização entre os calouros e o restante dos alunos.
Uma sólida formação geral é o principal objetivo da FMC, como instituição de ensino superior,
que, na graduação, se propõe a oferecer profissionais capacitados para as necessidades de
saúde da população. Para a formação especializada, a FMC, desde 1993, oferece cursos de
Pós-graduação Lato Sensu, conforme normas emanadas da CES/CNE do MEC.

A FMC formou, até 31/12/2014 236 farmacêuticos em 9 turmas, estando vários de nossos
alunos ocupando posição de destaque nas diferentes áreas das Ciências Farmacêuticas em
Campos e várias outras regiões do país.
3.3 Contextualização institucional e socioeducacional
A Faculdade de Medicina de campos- FMC desempenha papel de destaque município de
Campos dos Goytacazes, apesar da existência de outras IES como a UENF, Universidade
Estácio de Sá (UNESA), Universidade Federal Fluminense (UFF), Instituto Federal
Fluminense (IFF), Universidade Salgado de Oliveira (Universo), Universidade Fluminense da
Faculdade de Filosofia de Campos (UNIFLU-FAFIC).
A FMC possui atualmente os cursos de Medicina e de Farmácia os quais desenvolvem suas
atividades de forma articulada mediante a realização de eventos relativos à área de saúde e
a inserção dos acadêmicos nos campos de prática disponibilizados pela Instituição. O
município de Campos dos Goytacazes possui atualmente uma complexa rede de serviços
hospitalares e de diagnóstico, constituída por 11 Hospitais, 15 Clínicas, 101 Postos de Saúde,
9 Unidades de Pronto Socorro, com disponibilidade de 1736 leitos para internação. Além
disso, o município de Campos conta com uma extensa rede de farmácias, sendo cerca de
500 farmácias comerciais, 20 farmácias hospitalares, 9 farmácias com manipulação, 2
farmácias de manipulação parenteral e 3 indústrias farmacêuticas.
É relevante a posição de destaque com referência na média e na alta complexidade do
sistema de saúde o que sugere forte contribuição da FMC na melhoria da qualidade dos
profissionais, em decorrência do fato de seus egressos, docentes e discentes, atuarem, direta
ou indiretamente, na maioria das instituições de saúde deste município.
3.4 Missão
A missão do Curso de Farmácia da FMC é formar profissionais farmacêuticos generalistas
capacitados na construção do conhecimento, no desenvolvimento profissional com interação
social e atuação ética e responsável, no desenvolvimento de competências para o exercício
do pensamento crítico e juízo profissional, capaz de compreender a realidade social, cultural
e econômica de seu meio, atuando na transformação da realidade local em benefício da
sociedade.
3.5 Objetivos
3.5.1 Objetivo geral
Formar farmacêuticos com competência técnica, visão humanista, crítica e reflexiva, cuja
prática esteja ancorada nos princípios da ética, do respeito e da solidariedade, com

capacidade de atuação nos diferentes níveis de atenção farmacêutica.
.
3.5.2 Objetivos específicos
ü Promover o desenvolvimento de competências necessárias para resolver problemas
relacionados à atenção farmacêutica da comunidade;
ü Desenvolver atividades práticas na área farmacêutica, buscando uma formação
especializada e atenta às mudanças sociais e tecnológicas;
ü Desenvolver no discente a postura ética e o comportamento do futuro profissional com a
qualidade de vida do ser humano;
ü Promover a formação de farmacêuticos voltada para as necessidades sociais;
ü Identificar, conhecer e participar da solução das necessidades do indivíduo, da
comunidade e da população;
ü Compreender e transformar a realidade, produzindo conhecimentos;
ü Desenvolver o ensino farmacêutico dentro dos padrões de excelência por meio de
metodologias de ensino apropriadas que permitam ao discente a possibilidade de
aquisição de conhecimentos adequados para o desempenho da atividade profissional;
ü Proporcionar aos discentes uma formação com embasamento sólido, compatível com os
diversos níveis de atenção, tendo como referência os princípios éticos, culturais e
humanísticos;
ü Proporcionar condições aos discentes de aprender a conhecer, aprender a ser, aprender
a fazer e aprender a viver juntos, garantindo a capacitação de profissionais com autonomia
e discernimento para assegurar a integralidade da atenção, a qualidade e a humanização
do atendimento prestado aos indivíduos, às famílias e às comunidades.
3.6 Perfil do egresso
O perfil do egresso do Curso de Farmácia da FMC, atendendo a Diretrizes Curriculares
Nacionais, é o profissional com formação geral, humanista, crítica e reflexiva, com capacidade
para atuar na prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde humana,
desenvolvendo atividades associadas ao fármaco e ao medicamento, às análises clínicas e
toxicológicas e ao controle, produção e análise de alimentos, pautado em princípios éticos e
na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação
para a transformação da realidade em benefício da sociedade.
As competências para atender ao perfil do egresso compreendem o domínio de
conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados a todo o processo de atenção
farmacêutica do cidadão, da família e da comunidade e referenciados na realidade
farmacológica proporcionando a integralidade das ações, do cuidar em saúde. O

desenvolvimento dessas competências propiciará ao egresso a capacidade de atuar na
atenção às necessidades individuais, na atenção às necessidades de saúde coletiva, na
organização do trabalho em saúde, no acompanhamento e na avaliação do trabalho em
saúde, na identificação de necessidades de aprendizagem individual e coletiva, na promoção
da construção e socialização do conhecimento e na promoção do pensamento científico e do
apoio à produção de novos conhecimentos.
Dessa forma, o curso de farmácia da FMC busca desenvolver nos discentes as seguintes
competências e habilidades gerais:
I - 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;
II - 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;
III - 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 estrange ira e de
tecnologias de comunicação e informação;
IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão
estar aptos a assumirem 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;
V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas,
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 serem
empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde;
VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, 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, mas
proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os
profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmicoprofissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e internacionais.
3.7 Competências necessárias à prática farmacêutica
As competências para atender ao perfil do egresso compreendem o domínio de
conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados a todo o processo de atenção
farmacêutica do cidadão, da família e da comunidade e referenciados na realidade
farmacológica proporcionando a integralidade das ações, do cuidar em saúde. O
desenvolvimento dessas competências propiciará ao egresso a capacidade de atuar na
atenção às necessidades individuais, na atenção às necessidades de saúde coletiva, na
organização do trabalho em saúde, no acompanhamento e na avaliação do trabalho em
saúde, na identificação de necessidades de aprendizagem individual e coletiva, na promoção
da construção e socialização do conhecimento e na promoção do pensamento científico e do
apoio à produção de novos conhecimentos.
3.8 Fundamentos metodológicos
Para a efetiva consolidação do processo educativo, o Curso de Farmácia da FMC adota
uma metodologia ancorada sobre um processo de ação-reflexão-ação, que busca
consolidar aspectos de articulação, inter-relação, complementaridade, integração e
unidade entre conteúdo e forma, teoria e prática, conhecimento e valor, ensino e pesquisa,
ciência e educação, discurso e realidade. Dessa forma, as atividades pedagógicas são
desenvolvidas mediante orientação acadêmica e a utilização de diversos recursos,
considerando-se que:
ü o respeito pelos seres humanos, independentemente de diferenças de sexo, etnia,
cultura, classe social, religião e opiniões é fundamental para o estabelecimento de
relações saudáveis entre os partícipes do processo educativo;
ü a convivência democrática pacífica é essencial para o desenvolvimento integral das
pessoas e dos grupos sociais;
ü o ser humano deve ser considerado em sua totalidade e sua pluridimensionalidade física,
emocional, afetiva, racional, política, ética e estética;

ü a valorização da autoestima e da interação cooperativa é indispensável para o
desenvolvimento e para a aprendizagem;
ü a construção da autonomia como objeto e expressão do processo ensino- aprendizagem,
insere-se nos princípios de uma educação para a vida;
ü o conhecimento pode ser mais amplamente construído por meio da participação ativa

dos sujeitos, da reflexão e da interação social;
ü o conhecimento implica uma interação significativa entre o sujeito e o objeto do
conhecimento, processo que transforma a ambos;
ü o conhecimento individual e coletivo é uma construção histórica, fundada na linguagem
e nas relações humanas;
ü o conteúdo a ser ensinado deve ser compreendido em uma perspectiva ampla, de forma
a incluir o que devemos saber, o que devemos saber fazer e o que devemos ser;
ü os tipos de relações que se estabelecem entre professores e alunos, entre alunos e
alunos, entre esses e o conhecimento são fatores determinantes da aprendizagem;
ü a capacidade de aprender a aprender é a expressão máxima da competência e da
autonomia cognitiva e moral;
ü o processo ensino-aprendizagem deve favorecer a integração dos conhecimentos
tecnológicos, científicos, filosóficos, éticos, estéticos e psicológicos, em função da
integridade dos sujeitos e de sua compreensão e atuação na sociedade globalizada em
que vivemos;
ü o aluno deve assumir uma opção profissional consciente e consistente, baseada no
conhecimento de suas aptidões, adotando postura de cidadão comprometido com o
desenvolvimento da região e do país.
Por considerar de fundamental importância o comprometimento do discente com seu
próprio desenvolvimento e com o desenvolvimento da região em que vive, do estado Rio
de Janeiro e do país, a FMC busca proporcionar-lhe:
ü sólida formação teórica como preparação para a prática, condição fundamental para a
compreensão do mundo físico, social, cultural, econômico e político;
ü a valorização da mentalidade científica e técnica nos estudos e nos trabalhos que
desenvolver e que lhe possibilitem aprender a aprender;
ü uma educação de natureza reflexiva e crítica, formadora do cidadão empreendedor,
consciente e integrado à sua realidade histórico-social;
ü uma aprendizagem comprometida com o processo de liberação e de autorrealização do
alunado, por meio de uma metodologia ativa, de caráter científico-reflexivo.
Nesse sentido, pensar a metodologia, no Curso de Farmácia, exige a retomada da
integração dos componentes curriculares nos quais estão aglutinados os conteúdos
necessários à compreensão do trabalho do farmacêutico, situado historicamente, e se
afirmam nos módulos articuladores, desdobrando-se em áreas de conhecimento, e que,
pedagogicamente, estão expressas nos componentes curriculares, em fluxo contínuo e
articulado, atividades complementares, estágio supervisionado e demais atividades.

Nos processos de ensino e de aprendizagem, portanto, na medida em que os conteúdos
estão aglutinados em um conjunto de disciplinas e, indissociavelmente conectados entre si,
é essencial uma postura didático-pedagógica em que o discente é sujeito do seu próprio
conhecimento. Isso porque,
[...] no bojo do ensinar x aprender, mesmo quando, aparentemente, este
binômio falha, ensina-se e se aprende o lugar e o espaço dos diferentes
segmentos que integram a totalidade, ratificando-os através de relações
sociais concretas. Ao mesmo tempo, considere-se, ‘ser ilusório’ pensar em
transmissão do saber como se o que se ensina pudesse ser depositado em
quem deveria aprender... como se, de um lado existisse o ‘saber’ e, de outro,
o vazio do ‘não-saber’... Trata-se, ao contrário, de uma relação biunívoca: ao
ensinar, o ensinante aprende e se modifica a partir de sua interlocução. Logo,
ambos os termos do binômio encontram-se como ensinantes e como
aprendizes, por mais que esta biunivocidade seja negada (ALLOUFA, 1996,
p. 13).

Nessa perspectiva, na operacionalização dos diversos componentes curriculares, serão
criadas condições e estratégias para estimular o discente a pensar criticamente a realidade
e a desenvolver a capacidade de interrogar, de problematizar e de apreender - criando e
recriando - uma nova realidade, um concreto pensado e uma nova prática a partir do que é
visto, do que se tem e da reflexão de todos os elementos teóricos, metodológicos, éticos e
políticos presentes no projeto pedagógico.
A dinâmica pedagógica, nesse direcionamento, envolve, de acordo com a natureza e
especificidade de cada componente curricular integrado e articulado, instruções expositivas
dialogadas, conferências, estudos dirigidos de textos individuais e em grupo, seguidos de
discussões e debates, projetos de estudos interdisciplinares, palestras, atividades práticas,
estudos de casos e participação em atividades de extensão.
São estratégias de ensino e aprendizagem essenciais à construção de uma competência
teórica, metodológica, prática, ética e política que se pretende construir no processo
formativo e na construção do conhecimento do discente do Curso de Farmácia.
Na estrutura curricular, mediante a distribuição dos componentes curriculares integrados e
articulados, das atividades que são fundamentais à integralização do currículo como os
componentes optativos e o estágio curricular obrigatório, a lógica curricular proposta permite
agregar um conjunto de conhecimentos indissociáveis, em função de o discente apreender
a gênese e as diferentes formas de enfrentamento das questões relativas à profissão.
Essa articulação propicia uma nova forma de realizar mediações - compreendidas como a
relação teoria e prática – as quais devem permear toda a formação profissional, fazendo a
conexão entre as funções da FMC: o ensino, a pesquisa e a extensão.

Nesse direcionamento, a adoção de metodologias ativas é fundamental no processo de
formação do profissional farmacêutico.
Desde o final do século XX e, principalmente no contexto atual, descobertas e
transformações de diversas áreas do conhecimento humano abriram caminho para uma
reflexão profunda sobre os processos de produção, de socialização e de apropriação dos
saberes e, também, das metodologias e das estratégias utilizadas no processo de ensinoaprendizagem. Vários estudos demonstram que os conhecimentos são melhor apropriados
e usados quando ensinados, praticados e avaliados e reapropriados no ambiente em que
serão utilizados. Atravessamos um processo de acumulação exponencial e de constante
renovação dos conhecimentos exigidos no ambiente profissional em todas as áreas,
especialmente na área da saúde.
Também ocorreram transformações significativas acerca do acesso da população aos
chamados direitos sociais: educação, saúde, moradia e segurança. Considerado um dos
direitos sociais e constitucionais primordiais, o acesso aos serviços de saúde foi ampliado,
ainda que o Brasil esteja longe de alcançar a equidade de acesso a esse direito. Porém, as
pessoas estão mais conscientes dos seus direitos e dos cuidados para com elas mesmas.
A concepção oficial sobre o que é saúde foi alterada, destituindo-se o conceito de saúde
como ausência de doença e adotando-se a concepção de saúde como bem estar
biopsicossocial dos indivíduos. Ainda que essa concepção não tenha sido integralmente
incorporada pela população, principalmente pelos segmentos considerados desfavorecidos,
a expectativa dos usuários dos serviços de saúde foi significativamente alterada e,
principalmente, as relações deles com os profissionais que os atendem. Espera-se que o
atendimento pelos profissionais de saúde seja revestido dos princípios de humanização, de
ética e de solidariedade.
As necessidades de saúde são complexas e o processo de cuidar integralmente da saúde
das pessoas requer conhecimentos interdisciplinares e uma abordagem multiprofissional.
Assim, o ensino no curso de farmácia precisa garantir essa formação, compromissado com
os novos saberes e pautado na realidade social e nas necessidades da população.
Além disso, as DCNs estabelecem que o desenvolvimento curricular deve se basear nas
necessidades de saúde da população, promovendo a interação entre o serviço, o ensino e
a comunidade, preferencialmente nos serviços do SUS. Elas indicam, também, o
estabelecimento de novas estratégias de ensino-aprendizagem e de avaliação do
aprendizado.
É nesse contexto que o Curso de Farmácia da FMC objetiva uma formação de excelência e
orientada às necessidades de saúde da sociedade. Assim, o Projeto Pedagógico do Curso
de Farmácia (PPC) está pautado pela concepção de um processo de construção e de
significação de saberes a partir do confronto com situações reais ou simuladas da prática
profissional, possibilitando assim que os discentes adquiram competências consideradas

necessárias à sua futura prática profissional.
O desenvolvimento das competências necessárias ao perfil profissional baseia-se na
integração da teoria com a prática, na aprendizagem significativa e na utilização de
metodologias ativas de aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem nessa
perspectiva direciona-se para o desenvolvimento da capacidade do discente de construir
ativamente seus saberes, articulando seus conhecimentos prévios com o estímulo
proporcionado pelos problemas selecionados para o estudo. O estudante tanto desenvolve e
utiliza o raciocínio crítico e suas habilidades de comunicação para a resolução de problemas,
como também passa a entender a necessidade de aprender ao longo da vida. Além disso, a
metodologia ativa de aprendizagem desenvolve, no discente, a habilidade de trabalhar em
grupo e estimula o estudo individual de acordo com os interesses e o ritmo de cada um. O
aprendizado passa a ser centrado no discente, que deixa de ser um mero receptor passivo
de informações, para ser agente e principal responsável pela construção de seu
conhecimento. Sendo assim, a responsabilidade sobre a aquisição desse conhecimento que
era exclusivamente do docente passa a ser compartilhada com o discente. O docente tem a
possibilidade de rever seu papel e não mais ensinar da maneira tradicional, mas, sim, facilitar
o trabalho com o grupo de discentes. O docente, no papel de orientador e facilitador, deve
propiciar atividades estimulantes, para que o discente seja ativo na descoberta de caminhos,
mais criativo, conhecedor e partícipe na transformação da sua realidade e daqueles que o
cercam.
Essa metodologia possibilita uma significativa melhoria nas relações interpessoais, tanto
entre os acadêmicos como entre acadêmicos e docentes e acadêmicos e pacientes dos locais
de prática/estágio. É observada na aquisição de competências relacionadas às dimensões
social e ambiental, no lidar com questões éticas, na relação com a assistência farmacêutica
(no ambiente hospitalar, na farmácia comunitária ou comercial), análises clínicas, indústria
de medicamentos ou de alimentos, além dos discentes desenvolverem maiores capacidades
pessoais de busca por conhecimento e iniciativa.
Sendo assim, a FMC adota metodologias ativas no Curso de Farmácia ao longo do curso,
bem como nas atividades inerentes ao estágio, mediante o desenvolvimento de estudos
vinculados às diferentes áreas de formação do futuro farmacêutico. Esses estudos são
realizados regularmente sob a orientação dos docentes. São feitas também atividades de
simulação de situações que serão vivenciadas pelos discentes em sua futura profissão.
O processo metodológico adotado no Curso privilegia diferentes cenários de ensinoaprendizagem, em especial as unidades de saúde dos três níveis de atenção pertencentes
ao SUS, além do segmento da indústria farmacêutica, de alimentos, de cosméticos, as rede
de distribuição pública e privada de medicamentos permitindo assim ao discente conhecer e
vivenciar situações variadas de vida, de organização da prática e do trabalho em equipe

multiprofissional, propiciando a interação ativa do discente com usuários e profissionais de
saúde, desde o início de sua formação e a oportunidade de lidar com problemas reais,
situação-problema baseado em hipóteses e objetivos, assumindo responsabilidades
crescentes como agente prestador de cuidados e de atenção.
3.9 Regime de matrícula
A matrícula no Curso de Farmácia exige a aprovação no processo seletivo publicado em
edital e apresentação de documentação exigida obedecendo à legislação em vigor.
A principal forma de admissão no Curso de Farmácia é através do processo seletivo aberto
a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou estudos equivalentes.
Há também ingresso através de:
ü Transferência externa (TE) - Destinada a discentes regularmente matriculados em curso
Farmácia de outras Instituições Nacionais de Ensino Superior devidamente reconhecidas
pelos órgãos competentes (MEC ou Conselhos Estaduais de Educação) que desejam
prosseguir seus estudos, na hipótese de existência de vagas e compatibilidade curricular;
ü Obtenção de novo título (ONT) – Destinado a portadores de diploma de nível superior
para possíveis vagas remanescentes após processo de Transferência Externa e de
acordo com critérios definidos em regulamento próprio.
A matrícula deve ser renovada a cada semestre letivo em períodos estabelecidos no
calendário acadêmico.
O graduando em nível superior ou portador do Ensino Médio ou equivalente poderá pleitear,
como aluno não regular, matrícula em até dois componentes curriculares por ano, um a
cada semestre e no limite máximo de 4 (quatro), respeitando a existência de vagas.
Outra possibilidade dar-se-á por intermédio de processo seletivo organizado pela FMC,
especificamente para esse fim, atendida à legislação educacional em vigor. A matrícula
nessa modalidade não gera vínculo como discente regular da IES e suas normas de
organização constam em regulamento próprio.
3.10 Aproveitamento de estudos
O aproveitamento de estudos é o resultado do reconhecimento da equivalência de um ou
mais componentes curriculares do Curso de Farmácia, com um ou mais componentes
curriculares cursados nos últimos dez anos em Curso Superior de Graduação em outras IES
nacionais devidamente reconhecidas pelo MEC ou Conselhos Estaduais de Educação. O
aproveitamento de estudos solicitado pelo interessado na secretaria acadêmica do Curso de
Farmácia é analisado pela Comissão de Equivalência Curricular conforme critérios
estabelecidos em regulamento próprio.

Após análise do aproveitamento de estudos, o discente poderá, a depender de cada caso,
obter isenção no componente curricular ou ser encaminhado para adaptação curricular ou
programática, conforme normas regulamentares específicas.
4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
4.1 Estrutura curricular
A Resolução CNE/CES Nº 2, de 19 de fevereiro de 2002, em seu Art. 5º, estabelece que “a
formação do Farmacêutico deverá contemplar as necessidades sociais da saúde, a atenção
integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra referência
e o trabalho em equipe, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS)”. (CONSELHO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2002).
Dessa forma, a educação dos futuros farmacêuticos precisa responder aos novos desafios
das sociedades contemporâneas, incorporando uma visão mais aprofundada dos problemas
sociais do país, contemplando adequadamente um perfil de formação voltado para a
concepção de saúde mais ampla, englobando aspectos de prevenção, preservação e
recuperação da saúde integral do indivíduo, e valorizando a formação voltada para o SUS.
De acordo com o Art. 6º da mesma resolução determina que os conteúdos essenciais para o
Curso de Graduação em Farmácia devem estar relacionados com todo o processo saúdedoença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e
profissional, os conteúdos devem contemplar Ciências Exatas, Ciências Biológicas e da
Saúde, Ciências Humanas e Sociais e Ciências Farmacêuticas. A estrutura curricular do
curso foi elaborada tomando como referência esses quatro eixos.
O eixo das Ciências Exatas é composto pelos seguintes componentes curriculares:
Matemática Aplicada à Farmácia, Química Geral e Inorgânica, Física Aplicada a
Farmácia,Química Orgânica I, Química Analítica Qualitativa, Química Orgânica II, Química
Analítica Quantitativa, Análise Orgânica, Físico-Química, Análise Instrumental.
O eixo das Ciências Biológicas e da Saúde é composto pelos seguintes componentes
curriculares: Histologia e Embriologia, Citologia e Genética, Anatomia Humana, Bioquímica I,
Bioquímica II, Fisiologia II, Microbiologia Básica, Patologia, Parasitologia Básica, Imunologia
Básica.
O eixo das Ciências Humanas e Sociais é composto pelos seguintes componentes
curriculares: Introdução às Ciências Farmacêuticas, Deontologia e Legislação Farmacêutica,
Gestão e Administração Farmacêutica, Psicologia Aplicada à Farmácia, Saúde Pública
(Farmacoepidemiologia), Assistência e Atenção Farmacêutica, e os Componentes Optativos:
Leitura produção e Interpretação de Textos, Inglês Instrumental.

O eixo das Ciências Farmacêuticas é composto pelos seguintes componentes
curriculares: Introdução às Ciências Farmacêuticas, Farmacobotânica, Primeiros Socorros,
Deontologia e Legislação Farmacêutica, Farmacodinâmica I, Química Farmacêutica I,
Farmacognosia, Saúde Pública (Farmacoepidemiologia), Farmacodinâmica II, Vigilância
Sanitária, Química Farmacêutica II, Farmacotécnica I, Farmacognosia II, Farmacotécnica
II, Farmacologia Clínica, Introdução a Farmácia Industrial, Bromatologia, Parasitologia
Clínica, Assistência e Atenção Farmacêutica, Farmácia Hospitalar, Semiologia, Toxicologia,
Imunologia Clínica, Farmacotécnica III (Cosmetologia), Hematologia Clínica, Citopatologia
Clínica, Controle de Qualidade de Produtos Farmacêuticos, Garantia da Qualidade em
Análises Clínicas, Garantia da Qualidade em Alimentos, Microbiologia Clínica, Bioquímica
Farmacêutica (Bioquímica Clínica) e os componentes optaivos: Biossegurança, Farmácia
Oncológica, Química Forense e Interpretação de Exames Laboratoriais.
Perpassando todos os eixos, encontram-se os componentes curriculares Metodologia da
Pesquisa, Preparo e Análise de Projeto I e Preparo e Análise de Projeto II, bem como as
Atividades Complementares e o Estágio Supervisionado.
Para a construção da estrutura curricular, estabeleceu-se uma carga horária 3.298 horas
para os componentes teóricos e práticos, acrescidas de 60 horas de atividades
complementares a serem cumpridas durante o Curso, e de 840 horas de estágio curricular
obrigatório (entre o 5º e o 10º períodos).
O curso de Farmácia encontra-se em constante processo de transformação demandando,
por vezes, reajustes e adaptação às necessidades da sociedade, incorporando de forma
racional os novos conhecimentos científicos e tecnológicos, e enfatizando a integração de
diversas áreas do conhecimento. O Núcleo Docente Estruturante através de reuniões, com
análises, consolidação e acompanhamento do projeto pedagógico do curso, poderá efetivar
novas mudanças.

4.2 Matriz curricular 2015
Período

1º

Componente Curricular
Anatomia Humana
Citologia e Genética
Histologia e Embriologia
Introdução às Ciências Farmacêuticas
Matemática Aplicada à Farmácia
Química Geral e Inorgânica

2º

SUBTOTAL
Bioestatística
Bioquímica I
Física Aplicada à Farmácia
Imunologia Básica
Metodologia da Pesquisa
Química Analítica Qualitativa
Química Orgânica I

360 HORAS
34
68
52
52
34
68
68

3º

SUBTOTAL
Bioquímica II
Farmacobotânica
Fisiologia I
Microbiologia Básica
Química Analítica Quantitativa
Química Orgânica II

376 HORAS
52
52
68
52
68
68

SUBTOTAL
Análise Orgânica
Deontologia e Legislação Farmacêutica
Físico Química
Fisiologia II
Parasitologia Básica
Patologia Geral
Primeiros Socorros

360 HORAS
52
34
68
68
52
52
34

SUBTOTAL
Análise Instrumental
Estágio Supervisionado I
Farmacodinâmica I
Farmacognosia I
Gestão e Administração Farmacêutica
Química Farmacêutica I
Saúde Pública (Farmacoepidêmiologia)

360 HORAS
52
150
68
52
52
68
52

SUBTOTAL
Estágio Supervisionado II
Farmacodinâmica II
Farmacognosia II
Farmacotécnica I
Psicologia Aplicada à Farmácia
Química Farmacêutica II
Vigilância Sanitária

494 HORAS
150
68
52
68
34
68
52

SUBTOTAL

492 HORAS

4º

5º

6º

Carga Horária
68
52
68
52
52
68

7º

Assistência e Atenção Farmacêutica
Bromatologia
Estágio Supervisionado III
Farmacologia Clínica
Farmacotécnica II
Introdução à Farmácia Industrial
Parasitologia Clínica

52
52
140
68
68
52
52

8º

SUBTOTAL
Estágio Supervisionado IV
Farmácia Hospitalar
Farmacotécnica III (Cosmetologia)
Imunologia Clínica
Optativa I
Preparo e Análise de Projeto I
Semiologia
Toxicologia

484 HORAS
140
52
52
52
34
34
52
52

9°

SUBTOTAL
Citopatologia Clínica
Controle de Qualidade de Produtos Farmacêuticos
Estágio Supervisionado V
Hematologia Clínica
Homeopatia
Optativa II
Preparo e Análise de projeto II

468 HORAS
52
52
130
52
52
34
34

SUBTOTAL
Bioquímica Farmacêutica (Bioquímica Clínica)
Estágio Supervisionado VI
Garantia de Qualidade em Alimentos
Garantia de Qualidade em Análises Clínicas
Microbiologia Clínica

406 HORAS
52
130
52
52
52

10º

SUBTOTAL
Componentes Curriculares Optativos
1. Biosegurança
2. Farmácia Oncológica
3. Inglês Instrumental
4. Libras
5. Interpretação de Exames Laboratoriais
6. Leitura, Produção e Interpretação de texto.
7. Química Forense
Componentes Curriculares Teóricos e Práticos: 3.298 horas
Estágio Curricular Obrigatório: 840 horas
Atividades Complementares: 60 horas
Carga Horária Total do Curso: 4.198 horas

338 HORAS
34
34
34
34
34
34
34

Matriz curricular 2020:
Período Componente Curricular
Anatomia
Biologia Celular
1º
Matemática Aplicada à Farmácia
Nivelamento I
Profissão Farmacêutica
Química Geral
SUBTOTAL

2º

3º

5º

68
34
68
34
34
52
34

SUBTOTAL
Bioestatística
Bioquímica II
Fisiologia I
Microbiologia Básica
Química Analítica Qualitativa
Química Orgânica I

324 HORAS
34
52
68
52
68
68

SUBTOTAL

342 HORAS

Físico Química
Fisiologia II
Primeiros Socorros
Química Analítica Quantitativa
Química Orgânica II
Saúde Coletiva e Farmacoepidemiologia
SUBTOTAL
Estágio Supervisionado II
Análise Orgânica
Deontologia e Legislações Farmacêuticas e Sanitárias
Farmacobotânica
Farmacologia I
Química Farmacêutica I
SUBTOTAL
Estágio Supervisionado III

6º

324 HORAS

Bioquímica I
Física Aplicada à Farmácia
Histologia e Embriologia
Metodologia da Pesquisa
Nivelamento II
Química Inorgânica
Sistema e Políticas de Saúde

Estágio Supervisionado I

4º

Carga Horária
68
68
34
34
52
68

Análise Instrumental
Farmacognosia I
Farmacologia II
Farmacotécnica I
Gestão e Administração Farmacêutica
Química Farmacêutica II
SUBTOTAL
Estágio Supervisionado IV

60 Horas
68
68
34
68
68
34
340 HORAS
60 Horas
68
68
52
68
68
324 HORAS
60 Horas
52
52
68
68
34
68
342 HORAS
100 Horas

7º

8º

9°

10º

Assistência e Atenção Farmacêutica
Farmacognosia II
Farmacologia Clínica
Farmacotécnica II
Patologia (Básica e Clínica)
Semiologia Aplicada a Farmácia

52
52
68
68
68
34

SUBTOTAL
Estágio Supervisionado V
Bromatologia
Farmácia Hospitalar
Farmácia Industrial
Farmacotécnica III (Cosmetologia)
Imunologia (Básica e Clínica)
Parasitologia (Básica e Clínica)
Preparo e Análise de Projeto I

342 HORAS
140 Horas
52
34
34
52
68
68
34

SUB TOTAL
Estágio Supervisionado VI
Controle de Qualidade de Medicamentos
Farmácia Clínica
Hematologia (Básica e Clínica)
Homeopatia
Optativa I
Preparo e Análise de projeto II
Toxicologia

342 HORAS
140 Horas
68
34
52
52
34
34
52

SUBTOTAL
Estágio Supervisionado VII
Bioquímica Clínica
Farmácia Oncológica e Terapia Nutricional
Garantia da Qualidade
Microbiologia Clínica
Optativa II
Serviços Clínicos Farmacêuticos

326 HORAS
100 Horas
52
34
68
52
34
34

SUBTOTAL

274 HORAS

Estágio Supervisionado VIII
Componentes Curriculares Optativos

170 Horas

Biossegurança
Inglês Instrumental
Libras
Oratória
Psicologia Aplicada à Farmácia
Química Forense
Radiofármacos

34
34
34
34
34
34
34

Componentes Curriculares Teóricos e Práticos: 3262 horas
Estágio Curricular Obrigatório: 830 horas
Atividades Complementares: 60 horas
Carga Horária Total do Curso: 4.152 horas

4.3 Estágio curricular obrigatório:
O estágio é o ato educativo acadêmico supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, visando à preparação do discente para a vida profissional e cidadã.
O estágio é parte do Projeto Pedagógico do Curso – PPC, integrando o itinerário formativo
do discente e articulando teoria e prática, com o objetivo de desenvolver competências e
habilidades no campo da atividade profissional farmacêutica.
Nesse horizonte, o estagiário mobilizará os conhecimentos adquiridos para a construção
de uma vida integrada a processos de cidadania ativa e à inserção adequada no mundo do
trabalho e nos sistemas produtivos.
O Estágio é supervisionado pela Coordenação de Estágios do Curso e tem início no 5°
período do curso de Farmácia, em vários cenários importantes para a formação do
farmacêutico generalista.
O Curso de Farmácia da FMC utiliza, como espaços de ensino e atuação, unidades próprias
da Fundação Benedito Pereira Nunes/Faculdade de Medicina de Campos e ainda os
serviços da rede Municipal e Privada de Saúde de Campos dos Goytacazese, além de
Centros de Pesquisas e Desenvolvimento, com as quais mantém convênios de cooperação
técnica contemplando as várias áreas de estágio como: Análises Clínicas, Farmácia
Hospitalar,

Citopatologia,

Farmácias

Alopáticas

e

Homeopáticas,

Indústrias

de

Medicamentos e Alimentos, além de outras áreas correlatas dentro das Ciências
Farmacêuticas. As normas de organização e de operacionalização do estágio curricular
constam em regulamento próprio.
4.3.1 Definições Importantes referentes aos estágios
ü Concedente: pessoa jurídica de direito privado e órgãos da administração pública direta,
autárquica e fundacional de qualquer um dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios.
ü Convênio de concessão de estágios: acordo de cooperação entre a instituição de ensino
farmacêutico e unidade concedente, visando à execução do estágio curricular
supervisionado obrigatório.
ü Estágio: visa à preparação para o trabalho produtivo de discentes que estejam
frequentando o ensino regular em Instituições de Ensino Superior – IES. Pode ter caráter
obrigatório e/ou não obrigatório.
ü Plano de atividades: documento que descreve todas as atividades a serem desenvolvidas
pelo estagiário, durante seu período de estágio, sendo parte integrante do Termo de
Compromisso de Estágio.

ü Professor coordenador de estágio: docente farmacêutico da Instituição de Ensino
Farmacêutico, responsável pela gestão dos estágios.
ü Professor orientador: docente farmacêutico da Instituição de Ensino Farmacêutico, indicado
como responsável pelo acompanhamento, orientação, supervisão e avaliação das
atividades dos estagiários.
ü Supervisor: profissional de nível superior da unidade concedente.
ü Termo de Compromisso de estágios: documento celebrado entre estagiário, Instituição de
Ensino Farmacêutico e a unidade concedente, que indica as condições de adequação do
estágio à proposta pedagógica do Curso.
ü Carta de apresentação do estagiário: documento de apresentação do estagiário ao local de
estágio, com o seu nome completo e dados da apólice de seguro do acadêmico, com
horário em que o estagiário estará presente no local do estágio.
4.3.2 Tipos de Estágios
O Art. 7o da Resolução CNE/CES n° 2 de 19 de Fevereiro 2002, que instituiu as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Farmácia, e a Lei 11.788 de 25 de
setembro de 2008 normatizam que o estágio obrigatório é uma ferramenta fundamental no
processo de formação do discente.
Os estágios podem ser classificados, como:
ü Estágio obrigatório: determinado pelo PPC, sendo que seu cumprimento é condição
imprescindível para a obtenção do diploma.
ü Estágio não obrigatório: desenvolvimento como uma atividade opcional, de formação
complementar, cuja carga horária poderá ser acrescida à carga horária regular e
obrigatória.
4.3.3 Forma de oferta de Estágios
O estágio pode ser ofertado pela própria IES. Também pode ser ofertado por pessoas
jurídicas de direito privado e órgãos da administração pública e autárquica de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, situações em que o
ofertante será chamado de parte concedente. É indispensável que a parte concedente
possua um termo de convênio com a IES.
Para ser credenciado como parte concedente, o local de estágio deverá ser avaliado pela
coordenação de estágio e aprovado pelo NAP.

4.3.4 Requisitos para Credenciamento do Local de Estágio
Os requisitos para o credenciamento do local de estágio obedecem aos quadros 1, 2 e 3:
Quadro 1: Requisitos da Empresa
Requisitos

Atende

Atende
parcialmente

Não atende

Alvará de funcionamento
Autorização de funcionamento da VISA e
prefeitura
Alvará do Corpo de Bombeiros
Registro do CRF (quando couber)
Normas de Boas Práticas
Manual de Segurança/Biossegurança

Presença do Responsável Técnico em
todo o período de atendimento

Desenvolvimento de atividades
pertinentes à formação profissional
farmacêutica
Observância dos critérios técnicos e
legais

Quadro 2: Requisitos do Supervisor de Estágio
Requisitos
Nível de formação universitária
Perfil do supervisor:
Conhecimento na área de atuação,
postura ético-profissional, gosta de
ensinar
Apresentação e validação do Plano de
Atividade voltado ao objetivo de Estágio

Atende

Atende
parcialmente

Não atende

Quadro 3: Infraestrutura da Empresa
Infraestrutura

Atende

Atende
parcialmente

Não atende

Dispõe de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI´s) e Equipamentos de
Proteção Coletiva (EPC´s)
Possui espaço físico adequado para as
atividades do estagiário
Dispõe de infraestrutura e recursos
materiais de acordo com a legislação
vigente

Gestão de qualidade

4.3.5 Locais de realização de Estágio
Os estágios do curso são desenvolvidos pelos discentes na Farmácia Escola Prof. Wilson
Paes, localizada no Hospital Escola Álvaro Alvim, no Centro de Saúde Escola de
Custodópolis e em ampla rede conveniada conforme descrito na Quadro 4:
Quadro 4: Locais de realização de estágio
HOSPITAIS
Hospital Plantadores de Cana
Pronto Socorro Cardiológico (Hospital Pronto Cárdio)
Unimed Campos - Cooperativa de Trabalho Médico
Hospital Ferreira Machado - FMS
Hospital Geral de Guarús - FMS
Hospital Escola Álvaro Alvim - FBPN
Santa Casa de Misericórdia de Campos
Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos
FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO
Farmácia Fonte de Vida

Farmácia Phitofarma
Farmácia Nova Terapeutika
Farmácia de Manipulação de Soluções Parenteral e Enteral Nutrimed Serviços Médicos em Nutrição Parenteral e Enteral
FARMÁCIA ONCOLÓGICA
Oncocentro
Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos
DROGARIAS
A.L Azeredo Drogaria - Conceição de Macabú
Drogaria Mata Miranda - São Francisco de Itabapoana
Drogaria Califórnia - Primodroga
Drogarias Única Farma
Drogarias César
Riag Drogaria e Perfumaria Ltda
Drogarias Leopoldina
Drogarias Isalvo Lima - DIL
Drogarias Pacheco
SAÚDE MUNICIPAL
Secretaria de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes –
toda a rede pública do Município de Campos dos Goytacazes
Superintendência de Saúde Coletiva - SSCG
INDÚSTRIA
Agila Especialidades Farmacêuticas Med Solutions Ltda
PURAC Sínteses Indústria e Comércio Ltda
PESQUISA
Universidade Estadual do Norte Fluminense UENF - Darcy Ribeiro

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Ferreira Machado - FMS
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Geral de Guarús
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital
Escola Álvaro Alvim - FBPN
Laboratório de Análises Clínicas da Santa Casa de Misericórdia de Campos

4.3.6 Condições para realização de Estágio
De acordo com a Lei 11.788, de 25/09/2008, as condições necessárias para a realização
do estágio são:
ü matrícula e frequência regular do discente na IES;
ü celebração de convênio de estágio entre a IES e a parte concedente, quando o estágio
não for ofertado na própria IES;
ü celebração do Termo de Compromisso de Estágio – TCE entre o discente, a parte
concedente do estágio e a IES;
ü compatibilidade entre as atividades envolvidas no estágio e aquelas previstas no plano
de atividades.
O Termo de Compromisso de Estágio será emitido em 3 vias, sendo uma para a empresa
concedente, outra para o aluno e a última ficará arquivada na pasta do aluno na
faculdade.
A documentação referente ao estágio supervisinado obrigatório deverá estar disponível
nas unidades concedentes para consulta dos órgãos fiscalizadores.
Um aspecto importante do estágio obrigatório é garantir que ocorra em unidade que tenha
condições de proporcionar experiências concretas na área de atuação da profissão
farmacêutica.
O estágio deverá ser planejado, desenvolvido, acompanhado e avaliado em consonância
com o currículo do curso, os programas das disciplinas e o calendário escolar.
Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo
sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.
4.3.7 Obrigações da parte concedente
A unidade concedente tem por obrigação:
I – celebrar termo de compromisso com a Instituição de Ensino e o discente, zelando por

seu cumprimento;
II – disponiblizar instalações que tenham condições de proporcionar ao discente atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar
estagiários;
IV – entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho, por ocasião do desligamento
do estagiário;
V – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação dos
estagiários;
4.3.8 Orientação e supervisão
O estágio, sendo um ato educativo acadêmico supervisionado deverá ser acompanhado
efetivamente pelo professor orientador da IES e pelo supervisor da parte concedente.
As atividades que serão desenvolvidas pelo estagiário devem estar descritas no Plano de
Atividades, o qual por sua vez, deve ser coerente com o processo de formação.
4.3.9 Professor orientador
O professor orientador deve dispor de carga horária semanal para orientar e supervisionar
os estagiários e dedicar, no mínimo, uma hora semanal para cada 5 estagiários. As
atribuições do orientador são descritas a seguir:

I – planejar e supervisionar o estágio obrigatório;
II – orientar o estagiário, desde o plano de atividades até a elaboração do relatório de
estágio;
III – elaborar os planos de atividades do estágio obrigatório, conjuntamente com a unidade
concedente;
IV – avaliar os relatórios de estágio,
V– emitir pareceres referentes à execução do estágio, nas fichas de acompanhamento ou
no prontuário do estagiário.
4.3.10 Supervisor
O supervisor tem a competência de orientar, acompanhar, gerenciar e avaliar as atividades
práticas do estagiário, descritas no Plano de Atividades. O supervisor deverá zelar pelo
rigor ético e científico do estagiário, informando ao professor orientador as intercorrências.
O supervisor de estágio deverá ser, preferencialmente, de áreas privativas da Farmácia, ou

seja, um profissional farmacêutico, regularmente inscrito no Conselho Regional de
Farmácia do Estado onde se desenvolverá o estágio com o fim de propiciar uma prática de
acordo com Código de Ética Farmacêutica e a legislação pertinente. Na impossibilidade do
supervisor ser farmacêutico, o mesmo deverá ter formação ou experiência na área de
conhecimento do estágio.
4.3.11 Coordenador de estágio
O professor coordenador de estágio terá a responsabilidade pela gestão dos estágios do
curso. A gestão compreende, entre outras ações:
I – executar a política de estágios;
II – gerenciar todas as atividades da coordenação de estágios;
III – orientar e prestar quaisquer esclarecimentos aos estagiários e orientadores;
IV – identificar oportunidades de estágios, considerando as necessidades regionais, bem
como a constante ampliação das áreas de atuação do farmacêutico e os diferentes
contextos e particularidades em que se insere a profissão;
V – divulgar oportunidades de estágios;
VI – realizar reuniões periódicas com os estagiários e orientadores por área de
conhecimento;
VII – elaborar a programação das avaliações dos estagiários, em conjunto com o
coordenação do curso;
VIII – efetuar a avaliação das atividades desenvolvidas a cada semestre letivo;
IX – elaborar e encaminhar relatório final para a coordenação do curso.
4.3.12 Tipos de Estágio
O Art. 7o da Resolução CNE/CES n° 2 de 19 de Fevereiro 2002 que instituiu as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Farmácia e a Lei 11.788 de 25 de
setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio e vem confirmar que o estágio obrigatório é
uma ferramenta fundamental no processo de formação do discente.
Os estágios podem ser classificados, como:
ü Estágio obrigatório: determinado pelo PPC, sendo que seu cumprimento é condição
imprescindível para a integralização do curso, obtenção do diploma e , portanto para o
registro profissional.
ü Estágio não obrigatório: desenvolvimento como uma atividade opcional, de formação
complementar, cuja carga horária poderá ser acrescida à carga horária regular e
obrigatória.
4.3.13 Carga Horária do Estágio
A Resolução CNE/CES n° 02, 19/02/02, define a carga horária do estágio em, no mínimo,

20% da carga horária total do curso, podendo ser realizado na Instituição de Ensino e/ou
fora dela, em Instituição/empresa credenciada, com orientação e supervisão local.
O Parecer CNE/CES n°1300, de 06/11/01, determina que os estágios curriculares sejam
realizados ao longo do curso. Ressalta que os cursos de Farmácia devem respeitar as
progressões do discente, bem como o conhecimento por ele acumulado.
A abrangência de cada etapa de estágio deverá ser decorrente da progressão horizontal e
vertical do programa curricular.
A jornada de atividades em estágio deverá constar no Termo de Compromisso de Estágio
- TCE e ser compatível com as atividades escolares, não ultrapassando 6 (seis) horas
diárias e 30 (trinta) horas semanais.
Os limites de jornada máxima de estágio, estabelecidos pela Lei n° 11.788, de 25/09/08,
devem ser observados quando da realização concomitante de estágio obrigatório e não
obrigatório.
O estágio não obrigatório deverá ser avaliado pela Coordenação de Estágio e NAP, após
encaminhamento da documentação comprobatória, para definição da validade do mesmo.
O Estágio Curricular Obrigatório tem uma carga horária previamente estipulada por período
letivo.
4.3.13 Redução da Carga Horária em Período de Avaliação
A carga horária semanal do estágio, em períodos de avaliações períódicas ou finais, poderá
ser reduzida em até 50%. No entanto, a carga horária total a ser cumprida no estágio não
será alterada.
4.3.14 Duração do Estágio
O Estágio Supervisionado compreende um total de 840 horas, obedecendo as diretrizes
curriculares nacionais para o curso de Farmácia, ou seja, 20% da carga horária total do
curso que é de de 4198 horas. A distribuição está demonstrada no quadro 5:
Quadro 5: Distribuição e carga horária dos estágios
Distribuição dos Estágios e sua respectiva carga
horária
PERÍODO

5⁰

MODALIDADE

ÁREA DE ATUAÇÃO

CH

Estágio supervisionado I

Drogaria/Farmácia
comercial

150

6⁰

Estágio supervisionado II

Farmácia Municipal

150

7⁰

Estágio supervisionado III

Farmácia Clínica

140

8⁰

Estágio supervisionado IV

Farmácia Hospitalar

140

9⁰

Estágio supervisionado V

Manipulação
Alopática/Homeopática

130

10⁰

Estágio supervisionado VI

Análises Clínicas/Indústria

130

Total carga horária

840

4.3.15 Agentes de Integração
Os Agentes de Integração são empresas, podendo ser públicas ou privadas, que fazem o
credenciamento dos locais de estágios (chamadas de empresas concedentes de estágio)
e a IES.
Os locais de estágios são aprovados pela Coordenação de Estágio, se necessário, o Termo
de Compromisso de Estágio será encaminhado para avaliação e aprovação do NAP. Cabe
aos agentes de integração:
I – identificar oportunidades de estágio; II
– ajustar suas condições de realização;
III – fazer o acompanhamento administrativo;
IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais; V – cadastrar os
discentes.
Os serviços de agentes de integração não poderão cobrar nenhum tipo de remuneração
dos discentes, pelos serviços de encaminhamento aos locais de estágios.
Ainda, os serviços de agentes de integração serão responsabilizados civilmente se
indicarem estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação
curricular estabelecida.
4.3.16 Contratação de Seguro Contra Acidentes Pessoais
O seguro contra acidentes pessoais está previsto no artigo 9°, parágrafo único, da Lei n°
11.788, de 25/09/08.
No caso de estágio obrigatório, a IES assume a responsabilidade pela contratação do
seguro.
No caso de estágio não obrigatório, a parte concedente tem a obrigação de contratar o

seguro e encaminhar cópia do mesmo anexo ao Termo de Compromisso. Quando houver
intervenção dos agentes de integração, estes serão responsáveis pelo seguro contra
acidentes.
4.3.17 Plano de atividade do estagiário
O plano de atividade do estágio, descreverá as atividades a serem desenvolvidas nos
estágios de I a VI, contemplando as diferentes áreas das Ciências Farmacêuticas.
O plano de estágio deverá considerar os objetivos educacionais estabelecidos neste PPC
e ser apresentado junto ao Termo de Compromisso de Estágio, podendo ser alterado, por
meio de aditivos, à medida que for avaliado o desempenho do discente.
4.3.18 Avaliação do estagiário
A avaliação dos estagiários será necessária durante todo o desenvolvimento do processo
de ensino-aprendizagem, como forma de identificar se os objetivos determinados estão
sendo alcançados. Dessa forma, a avaliação assume uma dimensão orientadora,
cooperativa e interativa, na qual os resultados obtidos no decorrer do trabalho conjunto do
professor e dos discentes atenderão aos objetivos propostos.
A avaliação deverá compreender aspectos relativos ao dominio cognitivo, psicomotor e
relacional.
Para avaliação do aspecto cognitivo, poderão ser utilizadas algumas ferramentas como
relatórios, seminários, portfólios, estudos de caso, listas de verificação com retorno
imediato.
O domínio psicomotor abrangerá as ações corporais e motoras que o ser humano

estabelece com o ambiente e com outros seres. Este domínio envolve o desempenho de
habilidades que tipicamente requerem a manipulação de instrumentos e equipamentos,
como por exemplo, na elaboração de um medicamento, na execução de uma análise ou na
coleta de amostra biológica humana.
O aspecto relacional refere-se ao desempenho do indivíduio com outros indivíduos. Envolve
aspectos emocionais, afetivos e profissionais que repercutem nas suas atitudes no trabalho
em equipe, assim como nas ações diretamente desenvolvidas com o paciente. Podem ser
identificados na capacidade de reconhecer e lidar com sentimentos do paciente e de si
próprio, bem como na capacidade de ouvir, observar, utilizar linguagem adequada em cada
situação, respeito, postura, atitudes, ética, assiduidade, pontualidade, comprometimento,
participação, relacionamento interpessoal, comunicação adequada.
A avaliação do domínio relacional, mais do que uma simples atribuição de nota, destina-se
a melhorar o desenvolvimento do discente. A principal técnica de avaliação desta dimensão
é a observação efetuada principalmente pelo supervisor local.

O discente que não atingir os objetivos deverá realizar novamente o estágio
correspondente.
A frequência em cada uma das modalidades de estágio deve ser cumprida em 100% da
carga horária, conforme estabelecida na Programa de Estágio.
4.4 Atividades complementares
As atividades complementares previstas nas DCNs expressas na Resolução CNE/CES n.º
2/2002 têm por objetivo enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a
complementação da formação social e profissional. O que caracteriza esse conjunto de
atividades é a flexibilidade, uma vez que o discente opta, durante seu Curso, por atividades
relacionadas à sua área de formação. Essas atividades constituem mecanismos de
aproveitamento dos conhecimentos adquiridos pelo discente por meio de estudos e de
práticas independentes realizados na IES ou em outros espaços formativos, com carga
horária total de 60 horas, sendo obrigatórias para a integralização do currículo.
Para realização das atividades complementares (ATAC’s), é necessário que o discente
esteja regularmente matriculado, não sendo aceitas aquelas que forem realizadas durante
períodos de afastamento do discente. Para que sejam validadas, é necessário que o
discente apresente documentos formais oriundos do local de desenvolvimento da atividade,
comprovando o programa desenvolvido e a carga horária. Os documentos comprovantes
da realização dessas atividades devem ser apresentados à Coordenação do Curso de
Farmácia no final do semestre letivo em que as mesmas foram realizadas.
Para cada atividade é designada a documentação específica e a carga horária máxima
(Quadro 6).
Quadro 6 - Natureza da atividade complementar e carga horária
Natureza da Atividade
Complementar

Requisito para a atribuição
de carga horária

Limite de carga horária a ser
validada

Atividade de monitoria na
FMC

Certificado expedido pelo
setor competente

15 horas por semestre, no
limite de 30 horas durante o
Curso

Participação em projeto de
pesquisa na FMC ou em
outra instituição, na área de
saúde

Declaração do professor
responsável pela pesquisa
atestando a participação do
discente nas atividades
desenvolvidas

15 horas por semestre de
participação, no limite de 30
horas durante o Curso

Participação em projeto de
extensão na FMC ou em
outra instituição

Declaração do professor
responsável pelo projeto
atestando a participação do
discente nas atividades
desenvolvidas

15 horas por semestre de
participação, no limite de 30
horas durante o Curso

Participação em artigo
técnico científico publicado
em revista indexada ou
capítulo de livro publicado

Cópia do capítulo de livro ou
do artigo publicado ou carta
de aceite de publicação da
revista

20 horas por artigo ou
capítulo, sem limites

Autoria/Coautoria de trabalho
apresentado em eventos
científicos: congressos,
simpósios, conferências e
semanas científicas

Anais do evento ou
certificado de apresentação
do trabalho, constando o
título do trabalho e autores

20 horas por trabalho
apresentado, sem limites

Participação em grupos de
estudo organizados pela IES,
congressos, seminários,
simpósios, semanas
científicas, conferências,
palestras e oficinas de
trabalho na área de saúde

Certificado de participação
no evento constando carga
horária

40% da carga horária do
evento até o limite de 36
horas durante o Curso

Organização de eventos
acadêmicos e/ou científicos
na FMC

Declaração do professor
responsável pelo evento

5 horas por evento até o
limite de 12 horas durante o
Curso

Representação estudantil
(Diretório Acadêmico)

Xerox da ata de posse da
chapa eleita e comprovante
de tempo de representação a
cada semestre

5 horas por semestre, até o
limite de 10 horas durante o
Curso

Representação de turma

Declaração do coordenador
do Curso

5 horas por semestre até o
limite de 10 horas durante o
Curso

Curso regular e semestral de
língua estrangeira após
ingresso na FMC

Certificação do curso com
carga horária

10 horas por semestre
cursado até o limite de 20
horas durante o Curso

Participação em atividades
culturais promovidas
institucionalmente pela FMC

Declaração do coordenador
do evento

2 horas por evento até o
limite de 10 horas durante o
Curso

Estágio não obrigatório
autorizado pela IES

Declaração de estágio
assinada pelo docente
supervisor da FMC e pelo
preceptor da instituição
concedente do estágio,
constando carga horária
cumprida

20% da carga horária
cumprida até o limite de 30
horas durante o Curso

Participação em atividade de
ação comunitária promovida
pela FMC

Declaração do coordenador
do evento com carga horária

2 horas por evento até o
limite de 10 horas durante o
Curso

Participação em cursos de
intercâmbio na área de
saúde, autorizados pela IES

Declaração/ certificado de
participação

20% da carga horária
cumprida até o limite de 30
horas durante o Curso

Outras atividades não
relacionadas serão avaliadas
pelo NDE e julgadas pelo
NAP

Documentos comprobatórios
de participação

A avaliar

4.5 Atividades de Iniciação à Pesquisa (ATIP)
As Atividades de Iniciação à Pesquisa para os discentes do Curso de Farmácia são
desenvolvidas a partir da oferta de disciplinas que visam orientar e acompanhar a
elaboração de trabalhos científicos e do Projeto de Bolsa de Pesquisa. As disciplinas são
oferecidas em três períodos, distribuídas do seguinte modo (Quadro 7):
- Metodologia da Pesquisa, no segundo período. O objetivo dessa disciplina é propiciar
ferramentas que permitam ao aluno elaborar um projeto de iniciação científica.
No oitavo e novo períodos as disciplinas Preparo e Análise de Projeto de Pesquisa I e II
estão relacionadas a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC):

- Preparo e Análise de Projeto I, no oitavo período visa a formulação e apresentação do
Projeto de Pesquisa;
- Preparo e Análise de Projeto II, no nono período tem como objetivo o acompanhamento da
execução do Projeto de Pesquisa (coleta, tabulação e análise dos dados), redação do Artigo
científico escrito e orientação para apresentação para banca examinadora.
Quadro 7 - Discriminação da Atividade de Iniciação à Pesquisa (ATIP)
DISCIPLINAS

Carga Horária

Carga Horária

Semestral Semanal Teórica Prática
2o período: Metodologia da Pesquisa

34

2

-

34

8o período: Preparo e Análise de Projeto I
(Orientação para elaboração do projeto de pesquisa

34

2

-

34

9o período: Preparo e Análise de Projeto II
(Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso)

34

2

-

34

Total de Horas

102

6

-

102

para o Trabalho de Conclusão de Curso)

As ATIP serão objeto de regulamento interno específico.
5 - EMENTÁRIO

1° Período
Componente
curricular

Carga horária
total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

ANATOMIA HUMANA

68h

34h

34h

Ementa:
Apresentação da organização Anatômica do Sistema Nervoso. Bases neurais do sistema
nervoso. Estudo dos sistemas autônomos simpático e parassimpático. Estudo do sistema
motor. Propriedades elétrica e química dos neurônios. Sinapses e neurotransmissores. Estudo
morfofuncional das glândulas endócrinas e sua correlação com hipo e hiperfunção dessas
glândulas. Anatomia do sistema circulatório com estudo do coração, da circulação sistêmica e
pulmonar, vasos da base, artérias e veias do corpo, sistema circulatório linfático: estudo da
linfa e dos órgãos linfóides. Sistema de condução cardíaco. Sistema respiratório: vias aéreas
superiores e inferiores, mecânica respiratória. Sistema digestivo: tubo digestivo e órgãos
anexos. Fisiologia da digestão. Sistema excretor: rins e vias urinárias. Órgãos genitais
masculinos e femininos.

Objetivos:
- Direcionar o estudo da anatomia topográfica dos sistemas orgânicos integrando os
conhecimentos básicos adquiridos em disciplinas anteriores, como anatomia, biologia
molecular e disciplinas concomitantes, e proporcionando bases para capacitar o aluno
no desenvolvimento das ações durante o curso e no exercício da profissão.

Bibliografia Básica:
GARDNER, Ernest Dean; GRAY, Donald James; O'RAHILLY, Ronan. Anatomia: estudo
regional do corpo humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1978. 815 p.
JACOB, Stanley W; FRANCONE, Clarice Ashworth; LOSSOW, Walter J. Anatomia e
fisiologia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1990. 569 p.
MOORE, Keith L; DALLEY, Arthur F.; AGUR, Anne M. R. Anatomia orientada para a
clínica. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2010. 1104 p.
Bibliografia Complementar:
DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e
segmentar. 3.ed.rev. São Paulo: Atheneu, 2011. 757 p.
DRAKE, Richard L; VOGL, A. Wayne; MITCHELL, Adam W. M. Gray's anatomia para
estudantes. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 1103 p.
MOORE, Keith L; AGUR, Anne M. R.; DALLEY, Arthur F. Fundamentos de anatomia
clínica. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2013. 689 p.
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2011.
532 p.
PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio
de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2012. 3 v.
Componente curricular

CITOLOGIA E GENÉTICA

Carga horária total

52h

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

36h

16 h

Ementa:
Métodos de estudo das Células, organização interna de diferentes tipos celulares. Estrutura,
diferenciação e especializações da Membrana Plasmática. Núcleo. Retículo endoplasmático.
Ribossomos. Complexo de Golgi. Lisossomos. Mitocôndrias. Citoesqueleto. Sinalização
Celular. Articular os conhecimentos adquiridos com conhecimentos de embriologia, histologia
e biofísica celular, contemplados em disciplinas futuras. A base física da herança. Padrões de
transmissão de caracteres monogênicos. Análises clínicas e genéticas. Ecogenética.
Farmacogenética. Variação racial da resposta às drogas. Herança multifatorial e genética do
comportamento.
Objetivos:
Compreender as bases celulares e moleculares dos organismos uni e pluricelulares,
promovendo conhecimento crítico-reflexivo sobre provável origem biológica e função os
componentes celulares. Promover a integração interdisciplinar com química geral e fornecer
conhecimento básico para disciplinas do próximo período como biofísica celular, embriologia
e histologia. Fornecer as bases do conhecimento da Genética; Capacitar para o
entendimento da variação da resposta aos Fármacos. Fornecer as bases da engenharia
genética.
Bibliografia Básica:
ALBERTS, Bruce et al. Fundamentos da biologia celular 3ª.ed. Porto Alegre: Artmed,
2011. 843 p.

DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, José. Bases da biologia celular e molecular. 4. ed. rev.
atual. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2006. 389 p.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 9. ed.
Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012. 364 p.
NUSSBAUM, Robert L.; MCINNES, Roderick R.; WILLARD, Huntington F. Thompson &
Thompson genética médica. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2008. 525 p.
Bibliografia Complementar:
ALBERTS, Bruce et al.Biologia molecular da célula. 5. ed.Porto Alegre: Artmed, 2010. 1 v.
HOLTZMAN, Eric; NOVIKOFF, Alex Benjamin, Células e estrutura celular. 3. ed. Rio de
Janeiro: Interamericana, 1985. 630 p.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa, CARNEIRO, JOSÉ. Citologia básico Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1973. 271 p.
VALLE, Francisco das Chagas. Práticas de citologia e genética. Rio de Janeiro: MEDSI,
c2001. 185 p.
VIEIRA, Enio Cardillo; GAZZINELLI, Giovanni; MARES-GUIA, Marcos. Bioquímica celular
e biologia molecular. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 1991. 360 p.

Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

INTRODUÇÃO AS CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS

52h

36 h

16 h

Ementa:
Aspectos sobre a trilogia da profissão. Histórico e origens da profissão farmacêutica. Matriz
curricular do Curso. Diferentes áreas de atuação do Farmacêutico. Farmácias: tipos,
características, diferenças. Indústrias: de alimentos, de medicamentos e de cosméticos.
Laboratório de análises clínicas. Farmácia clínica e farmácia hospitalar. Ética farmacêutica:
noções de legislação, função social do farmacêutico. Âmbito profissional. Associações e
entidades de classe e de vigilância sanitária. Visitas orientadas a serviços onde atua o
farmacêutico.
Objetivos:
- Refletir sobre a profissão farmacêutica e motivar os alunos em relação á importância do
exercício profissional;
- Analisar os diferentes tipos de atividade farmacêutica e as especificidades das mesmas;
- Refletir sobre a importância da ética no exercício da profissão farmacêutica;
- Possibilitar aos acadêmicos, condições de contato direto com o campo profissional do
farmacêutico.

Bibliografia Básica:
MERHY, Emerson Elias et al. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no
cotidiano. 3 ed. São Paulo: Hucitec. 2006. 296 p.
NETZ, Paulo A. (Paulo Augusto); GONZÁLEZ ORTEGA, George. Fundamentos de físicoquímica: uma abordagem conceitual para as ciências farmacêuticas. Porto Alegre: Artes
Médicas, 2002. 299 p.
ZUBIOLI, Arnaldo. Ética farmacêutica. São Paulo: Sociedade Brasileira de Vigilância de
Medicamentos, 2004. 396 p.
Bibliografia Complementar:
BARROS, José Augusto Cabral de. Políticas farmacêuticas: a serviço dos interesses da
saúde? Brasília: UNESCO; Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2004. 270 p.
DUPUY, Jean-Pierre; KARSENTY, Serge. A invasão farmacêutica. Rio de Janeiro: Edições
Graal,1980. 269 p.
GOMES, Maria José Vasconcelos de Magalhães; REIS, Adriano Max Moreira. Ciências
Farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2001.558 p.

KALIL, Jorge (Org.). Buscando uma política de medicamentos para o Brasil. São Paulo:
FSB
Comunicações, 2006. 62 p.
ZUBIOLI, Arnaldo. Profissão: farmacêutico: E agora? Curitiba: Lovise, c1992. 165 p.

Componente curricular
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA

Carga horária total
68h

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

50h

18 h

Ementa:
Divisão Celular; Controle gênico da diferenciação celular; Desenvolvimento embrionário dos
tecidos; Embriologia como ciência; Gametogênese; Fertilização; Fases do desenvolvimento
embrionário; Embriologia comparada nos vertebrados; Anexos embrionários; Tecidos
epiteliais, conjuntivos, nervoso e muscular.
Objetivos:
- Desenvolver competências e habilidades que possibilitem o educando elaborar e executar
projetos na disciplina de embriologia;
- Elaborar e executar projetos na disciplina de embriologia;
- Perceber os animais como seres vivos e diferenciá-los estruturalmente dos vegetais;
- Reconhecer a importância das condições ambientais e fisiológicas no desenvolvimento
embrionário;
- Identificar os aspectos específicos do processo de gametogênese e fecundação;
- Relacionar as fases do desenvolvimento às respectivas particularidades;
- Caracterizar os processos de integração entre os diferentes tipos celulares e a
organização das células em tecidos;
- Compreender a morfogênese do embrião humano.

Bibliografia Básica:
GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Tratado de histologia: em cores. 3. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, c2007. 576 p.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Histologia básica. 11. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2008. 524 p.
MOORE, Keith L; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2008. 365 p.
Bibliografia Complementar:
FIORE, Mariano S. H. di; MANCINI, Roberto E; ROBERTIS, Eduardo D. P. de. Nôvo atlas de
histologia: microscopia óptica, histoquímica e microscopia eletrônica. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1977. 335 p.
HIB, Jose. Embriologia médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 263 p.
KIERSZENBAUM, Abraham L.; TRES, Laura L. Histologia e biologia celular: uma
introdução à patologia. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2012. 699 p.
MAIA, George Doyle. Embriologia humana. São Paulo, SP: Atheneu, [2007]. Não paginado
MOORE, Keith L; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, Mark G. Embriologia clínica. 9. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Elsevier, c2013. 540 p.
Componente curricular
QUÍMICA GERAL E
INORGÂNICA

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

68 h

48 h

20 h

Ementa:
Teoria Atômica- Molecular Clássica e o modelo dos orbitais da mecânica quântica; Tabela
Periódica e as propriedades dos Elementos Químicos; Ligações Químicas: Iônica,
Covalente e Metálica; Ligações intermoleculares; Funções químicas inorgânicas: ácidos,
bases, sais, óxidos, hidretos e carbetos – nomenclatura e propriedades; Estequiometria:
Leis Fundamentais da Estequiometria; Cálculo Estequiométrico; Reações inorgânicas:
neutralização, dupla troca entre sais, entre sal e ácido e entre sal e base; Aparelhos e
materiais de uso comum; Aulas práticas relacionados aos conteúdos.
Objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compreender a diferença entre a representação do mundo invisível e abstrato (Microscópico)
e o mundo visível (macroscópio);
Perceber a evolução da Química como ciência: estudar os diferentes modelos atômicos
propostos
Tabela periódico: compreender a estrutura e organização dos grupos e períodos fazer a
relação com sua posição;
Tornar o aluno capaz de identificar os diferentes tipos de ligações químicas existentes;
Compreender as propriedades físico-químicas dos elementos utilizando a linguagem química
e comparar exemplos do cotidiano;
Compreender as características principais dos diferentes tipos de compostos associando- as
ao tipo de ligação existente;
Entender as diferentes relações entre as substâncias numa reação química a realizar os
cálculos pertinentes;
Resolver os problemas relativos aos conteúdos desenvolvidos;
Conhecer e saber usar os aparelhos e materiais mais utilizados em laboratório.

Bibliografia Básica:
BRADY, James E; HUMISTON, Gerard E. Química geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros
Técnicos e Científicos, 1986. 2 v.
BRADY, James E.; RUSSELL, Joel W; HOLUM, John R. Química: a matéria e suas
transformações, volume 1. Rio de Janeiro, RJ: Livros Técnicos e Científicos, c2002. 474 p.
RUSSELL, John Blair; GUEKEZIAN, Márcia et al. Química geral. 2. ed. São Paulo: Makron
Books, 1994. 2 v.
Bibliografia Complementar:
ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o
meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 965 p.
BACCAN, Nivaldoet. al. Química analítica quantitativa elementar. 3. ed., rev. e ampl São
Paulo: Edgard Blucher, 2004.308 p.
NETZ, Paulo A. (Paulo Augusto); GONZÁLEZ ORTEGA, George. Fundamentos de físicoquímica: uma abordagem conceitual para as ciências farmacêuticas. Porto Alegre: Artes
Médicas, 2002. 299 p.
SKOOG, Douglas A. et al. Fundamentos de química analítica. São Paulo, SP: Thomson,
2006.999 p.
UCKO, David A. Química para as ciências da saúde: uma introdução à química geral,
orgânica e biológica. 2. ed. São Paulo: Manole, 1992. 646 p.
Periódico:
QUÍMICA NOVA. São Paulo, SP: Sociedade Brasileira de Química, Bimestral. ISSN 16787064 Disponível em: <http://www.quimicanova.sbq.org/quimicanova.htm>.
Componente curricular
MATEMÁTICA APLICADA À
FARMÁCIA

Carga horária total
52 h

Carga horária
teórica

Carga horária
prática
52 h

Ementa:
Ordens de grandeza e transformação de unidades. Proporções e regra de três. Potenciação
e logaritmo. Funções do 1º e 2º, gráficos e curvas. Função exponencial, Função logarítmica,
Máximo e Mínimo. Introdução ao calculo: noções de derivada e integral
Objetivos:
Ter conhecimentos matemáticos críticos e aplicáveis à resolução de problemas presentes
nas diversas funções que caracterizam as atividades relativas as ciências farmacêuticas.
Bibliografia Básica:
GUIDORIZZI, Hmailton Luiz. Um curso de cálculo. 5 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos. 2001. 2 v.
LIMA, Ana Beatriz Destruti de; ARONE, Evanisa Maria; PHYLLIPPI, Maria Lucia dos
Santos.
Cálculos e conceitos em farmacologia. 15.ed. São Paulo: SENAC, 2010. 124p.
SIMMONS, George F; HARIKI, Seiji. Cálculo com geometria analítica. São Paulo:

McGrawHill, 1987. 2 v.

Bibliografia Complementar:
ANSEL, Howard C.; PRINCE, Shelly J. Manual de cálculos farmacêuticos.
Porto Alegre, RS: Artmed, 2005. 300 p.
BARROSO, Juliane Matsubara (Ed.) Conexões com a matemática. São Paulo,
SP: Moderna, 2010. 3 v.
CAMPBELL, June Mundy; CAMPBELL, Joe Bill. Matemática de laboratório:
aplicações médicas e biológicas. 3. ed. São Paulo: Roca, 1986. 347 p.
HOFFMANN, Laurence D; BRADLEY, Gerald L. Cálculo: um curso moderno e
suas aplicações. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, c1999. 600 p.
LARSON, Ron; HOSTETLER, Robert P.; EDWARDS, Bruce H. Cálculo com aplicações.
4.ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, c1998. 711p.
2° Período
Componente curricular

Carga horária
total

Carga horária
teórica

METODOLOGIA DA
PESQUISA

34h

34h

Carga horária
prática

Ementa:
Conhecer técnicas para estudo acadêmico, realizar pesquisa bibliográfica, conhecer os
diversos tipos de publicações científicas, elaborar projeto e relatório de pesquisa,
conhecer as diversas formas de trabalho cientifico, conhecer as normas de referências
bibliográficas.
Objetivos:
Objetivo Geral
Conhecer os procedimentos metodológicos para o estudo acadêmico por meio de um pensamento
reflexivo de modo a dar tratamento científico a documentos de investigação

Objetivos Específicos
- Conhecer sobre os princípios básicos da pesquisa científica, métodos e
técnicas de estudo e pesquisa;
- Compreender e explicar as etapas e eventos ocorridos em uma investigação científica;
- Conhecer os princípios éticos de pesquisa em seres humanos;
- Elaborar uma pesquisa bibliográfica a partir de bases de dados;
- Elaborar um projeto e um relatório de pesquisa;
- Elaborar resenhas a partir de leituras de textos científicos;
- Compreender e utilizar a normalização para elaboração de trabalhos científicos.

Bibliografia Básica:
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 6. ed.
rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2006. 289 p.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 5. ed.,
rev. e ampl. São Paulo:Atlas, 2002. 282 p.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 40. ed. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2012. 144 p.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 33. ed. Petrópolis,
RJ: Vozes, [2006?]. 144 p.
THEREZO, Graciema Pires. Redação e leitura para universitários. 2.ed. Campinas, SP:
Alínea, 2008. 173, [2] p.

Bibliografia complementar:
ABRAHAMSOHN, Paulo. Redação científica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
c2004. 269 p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normas de documentação. Rio
de Janeiro: ABNT.
CARNEIRO, Agostinho Dias. Texto em construção: interpretação de texto. 2. ed.
São Paulo: Moderna, 1998. 175 p.
KÖCHE, Jose Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da
ciência e iniciação à pesquisa. 23. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 182 p.
LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber: manual de metodologia
da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre, RS: Artes Médicas; 1999. 340 p.
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos,
resenhas. 11. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2012. 321 p.

Componente curricular

Carga horária
total

Carga horária
teórica

IMUNOLOGIA BÁSICA

52h

52h

Carga horária
prática

Ementa:
Introdução à imunologia; imunologia geral; imunogenicidade; antigenicidade; fisiologia da
resposta imune; Imunoglobulinas; anticorpos; sistema complemento; imunogenética;
regulação das respostas imunes.
Objetivos:
Compreender os princípios de defesa do organismo realizado pelo sistema imunológico,
assim como as respostas moleculares e celulares.

Bibliografia Básica:
BENJAMINI, Eli; COICO, Richard; SUNSHINE, Geoffrey. Imunologia. 4. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2002. 288 p.
CALICH, Vera; VAZ, Celidéia A. Coppi. Imunologia básica. São Paulo, SP: Artes
Médicas, 1988. 376 p.
S TITES, Daniel P.; TERR, Abba I. (Ed.). Imunologia básica. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, c1992. 187 p.

Bibliografia Complementar:
ABBAS, Abul K; LICHTMAN, Andrew H; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2012. 545 p.
BIER, Otto; SILVA, Wilmar Dias da; MOTA, Ivan. Imunologia básica e
aplicada. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2003.388 p.
DELVES, Petre J. et al. Roitt fundamentos de imunologia. 12. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2013. 552 p.
FUDENBERG, H. Hugh. Imunologia básica e clínica. 2. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1980. 737 p.
PEAKMAN, Mark; VERGANI, Diego. Imunologia básica e clínica. 2. ed. Rio de Janeiro,
RJ: Elsevier, c2011. 365 p
Componente curricular

Carga horária
total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

QUÍMICA ORGÂNICA I

68 h

44 h

24 h

Ementa:
Um estudo dos compostos de carbono. Ligações químicas. As famílias dos compostos
orgânicos. Osgrupos funcionais Propriedades físicas e químicas e estrutura molecular.
Estereoquímica. Introdução a reações orgânicas. Reações de adição eletrofílica.
Objetivos:
Fornecer conhecimentos básicos da estrutura, síntese, propriedades físicas e químicas
dos componentes das famílias dos compostos orgânicos.
Verificar conceitos fundamentais de ligações químicas, estereoquímica,
aromaticidade e reatividade química dos compostos de carbono.
Bibliografia Básica:
BARBOSA, Luiz Cláudio de Almeida. Introdução à química orgânica. São
Paulo: Prentice Hall, 2004. 311 p.
MORRISON, Robert Thornton;BOYD, Robert Neilson.Química orgânica.
13. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. 1510 p.
SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica, v. 1.
10. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC Ed., c2012. 616 p.
SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica, v. 2.

10. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC Ed., c2012. 613 p.
Bibliografia Complementar:
ALLINGER, Norman L. et al. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro:
Livros Técnicos e Científicos, c1976. 961 p.
BACCAN, Nivaldoet. al. Química analítica quantitativa elementar. 3. ed.,
rev. e ampl. São Paulo: Edgard Blucher, 2004.308 p.
DEMUNER, Antônio Jacinto, et al.

Experimentos de química orgânica. 2. Ed. Viçosa:

UFV, 2004. 75 p.

DIAS, Ayres Guimarães; COSTA, Marco Antonio da; GUIMARÃES, Pedro Ivo Canesso.
Guia prático de química orgânica, volume 1: técnicas e procedimentos: aprendendo a
fazer. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. 127 p.
UCKO, David A. Química para as ciências da saúde: uma introdução à química
geral, orgânica e biológica. 2. ed. São Paulo: Manole, 1992. 646 p.
VOGEL análise química quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos, c2002. 462 p.
VOGEL, Arthur Israel. Química analítica qualitativa. 5. ed. rev.São Paulo:
Mestre Jou, 1981. 665 p

Componente curricular

Carga horária
total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

FÍSICA APLICADA À
FARMÁCIA

52h

34 h

18 h

Propriedades físicas da matéria. Estudo dos Fluidos. Calorimetria e noções de
termodinâmica. Tópicos de física moderna. Aulas práticas Associadas aos Fundamentos
Teóricos.

Objetivos:
Complementar e intensificar o conhecimento dos alunos sobre as leis da Física,
fornecendo as ferramentas necessárias a resoluções de problemas na área das
ciências farmacêutica.
Bibliografia Básica:
GONÇALVES FILHO, Aurelio; TOSCANO, Carlos. Física para o ensino
médio. São Paulo: Scipione, 2005. 480 p.
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; MERRILL, John J. Fundamentos de
física. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2002-2003. 4 v.
RAMALHO JÚNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES,
Paulo Antônio de Toledo. Os fundamentos da física, v. 2: termologia, óptica
e ondas. 8. ed São Paulo: Moderna, 2003. 470 p.
Bibliografia Complementar:
CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura

emergente. 28. ed. São Paulo, SP: Cultrix, 2003. 447 p.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e
molecular. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012. 364 p.
OKUNO, Emico; FRATIN, Luciano. Desvendando a física do corpo
humano: biomecânica. Barueri, SP: Manole, c2003. 202 p.
TIPLER, Paul Allen. Física para cientistas e engenheiros. 4. ed. Rio
de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, c2000. 3 v.
TORRES, Carlos Magno A; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antonio de Toledo.
Física: ciência e tecnologia. 2.ed. São Paulo, SP: Moderna, 2010. 3v.

Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

QUÍMICA ANALÍTICA
QUALITATIVA

68h

44 h

24h

Ementa:
Química analítica inorgânica introdução à análise qualitativa aparelhos e
operações. Produto de solubilidade. Análise por via seca. Análise por via
úmida. Análise sistemática de cátions e ânions em solução. Identificação e
separação.
Objetivos:
Familiarizar o estudante com os conceitos básicos da química Analítica, sob
o ponto de vista teórico e prático através da combinação das mesmas.
Incentivar a capacidade de observa, criticar, resolver problemas e de aplicar
metodologias através do estudo da química dos elementos, e grupos de
cátions e ânions, estudados nesta disciplina. Analisar qualitativamente
materiais conhecidos.
Bibliografia Básica:
BRADY, James E; HUMISTON, Gerard E. Química geral. 2. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Livros Técnicos e Científicos, 1986. 2 v.
BRADY, James E; RUSSELL, Joel W.; HOLUM, John R. Química, volume
1: a matéria e suas transformações. Rio de Janeiro, RJ: Livros Técnicos e
Científicos, c2002. 474 p.
VOGEL, Arthur Israel. Química analítica qualitativa. 5. ed. rev. São Paulo:
Mestre Jou, 1981. 665 p.
Bibliografia Complementar:
ATKINS, P. W; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida
moderna e o meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2006. 965 p.
RUSSELL, John Blair; GUEKEZIAN, Márcia et al. Químicageral. 2. ed. São
Paulo: Makron Books, 1994. 2 v.
SKOOG, Douglas A. et al. Fundamentos de química analítica. São Paulo:
Thomson, 2006. 999 p.

UCKO, David A. Química para as ciências da saúde: uma introdução à
química geral, orgânica e biológica. 2. ed. São Paulo: Manole, 1992. 646 p.
VAITSMAN, Delmo S.; BITTENCOURT, Olymar A. Ensaios químicos
qualitativos. Rio de Janeiro: Interciência, c1995. 311 p.
Componente
curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

BIOESTATÍSTICA

34 h

34 h

Carga horária
prática

Ementa:
Conceito de estatística, estatística descritiva e analítica. Aplicação da
estatística às ciências farmacêuticas.
Medidas e níveis de mensuração de populações e amostras estatística e
parâmetros. Medidas e índices para descrição. Obtenção, apresentação e
descrição de dado.
Representação gráfica de dados. Distribuições amostrais. Distribuição normal,
medida de tendência central e de dispersão. Distribuição amostral da média,
erro padrão e intervalo de confiança. Distribuição binomial. Probabilidade.
Interpretação de Testes Laboratoriais.
Testes para médias e proporções. Correlação.
Objetivos:
- Fornecer conhecimentos básicos sobre a bioestatística e suas aplicações
práticas para as ciências farmacêuticas, possibilitando ao aluno realizar
mensuração e análise de populações e amostras.
- Prover ferramentas estatísticas necessárias à interpretação de testes
laboratoriais, testes para aferir médias e proporções e probabilidade.
Bibliografia Básica:
CALLEGARI-JACQUES, Sidia M. Bioestatística: princípios e
aplicações. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004. 255 p.
SOUNIS, Emílio. Bioestatística: pricípios fundamentais, metodologia
estatística; aplicação às ciências biológicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu,
1985. 317 p.
VIEIRA, Sonia. Introdução a bioestatística. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2008. 345 p.
Bibliografia Complementar:
CELANI-CLAUSSEN, Dalila Bastiana. Estatística geral e aplicada á
saúde: (parte descritiva). Rio de Janeiro: Semente, 1983. 359 p.
FERNANDEZ, Pedro J. Introdução à teoria das probabilidades. Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1973. 162 p.
FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de
estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 320 p.
JEKEL, James F.; KATZ, David L.; ELMORE, Joann G. Epidemiologia, bioestatística
e medicinapreventiva. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 432 p.

NOETHER, Gottfried E. Introdução à estatística: uma abordagem não-paramétrica. 2.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1983. 258p.
Componente
curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

BIOQUÍMICA I

68h

44h

24h

Ementa:
Introdução aos constituintes moleculares da matéria viva. Aminoácidos, peptídeos de
importância médica e farmacológica. Proteínas plasmáticas. Cromoproteínas.
Enzimas. Vitaminas Glicídios e lipídeos de importância fisiológica. Eicosanóides. Aulas
práticas correm em paralelo com o canal teórico.
Objetivos:
Ter uma visão global das moléculas constituintes dos seres vivos e suas interrelações, o que será essencial para o entendimento do processo metabólico
a ser estudado em Bioquímica II.
Bibliografia Básica:
BAYNES, John W; DOMINICZAK, Marek H. Bioquímica médica. 3. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Elsevier, c2011. 653 p.
BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica. 6. ed.
Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2008. 1114 p.
TYMOCZKO, John L.; BERG, Jeremy Mark; STRYER, Lubert. Bioquímica
fundamental. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2011. 748 p.

Bibliografia Complementar:
BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W; PARADISO, Michael A. Neurociências:
desvendando o sistema nervoso. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, c2008. 857 p.
HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímicailustrada. 5. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2012. 520 p.
KOOLMAN, Jan; RÖHN, Klaus-Heinrich. Bioquímica: texto e atlas. 4. ed.Porto
Alegre, RS: Artmed, 2013. 529 p.
MURRAY, Robert K. et al. Bioquímica ilustrada de Harper. 29. ed. Porto
Alegre, RS: AMGH Ed., 2014. 818 p.
NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 5. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2011. 1273 p.
OLSZEWER, Efrain. Radicais livres em medicina. 2. ed. São Paulo: Fundo
Editorial Byk, 1995. 204 p.
SACKHEIM, George I; LEHMAN, Dennis D. Química e bioquímica para
ciências biomédicas. 8. ed. São Paulo: Manole, 2001. 644 p.
VOET, Donald; VOET, Judith G.; PRATT, Charlotte W. Fundamentos de bioquímica.
Porto Alegre: Artmed, 2008. 1264 p.
VOET, Donald; VOET, Judith G. Bioquímica. 4. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2013.
Periódico:
REVISTA BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS. Rio de Janeiro, RJ: Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas, 1969-. Trimestral. ISSN 0370-369X
Disponível em:<http://sbac.org.br/rbac.aspx>
3° Período
Componente
curricular
BIOQUÍMICA II

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

52h

40h

12h

Ementa:
Bioenergética. Introdução ao
metabolismo intermediário. Ciclo de

Krebs. Cadeias

respiratórias mitocondrial. “Shuttles”. Visão global do metabolismo glicídico. Metabolismo
lipídico, Lipoproteínas. Metabolismo protídico. Ureogênese. Metabolismo das purinas e
pirimidinas. Integração metabólica. Hormônios: mecanismos de ação. As aulas práticas
correm em paralelo com o canal teórico.
Objetivos:
Compreender todas as bases Bioquímicas da Bioenergética e Metabolismo Intermediário,
essenciais para o entendimento mais à frente da Fisiopatológica e da Bioquímica Clínica.
Bibliografia Básica:
BAYNES, John W; DOMINICZAK, Marek H. Bioquímica médica. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, c2011. 653 p.
CHAMPE, Pamela C.; HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica ilustrada. 4.
ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2009. 519 p.
TYMOCZKO, John L.; BERG, Jeremy Mark; STRYER, Lubert. Bioquímica fundamental.
Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2011. 748 p.
Bibliografia Complementar:
BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W; PARADISO, Michael A. Neurociências: desvendando
o sistema nervoso. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, c2008. 857 p.
BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica. 7. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2014. 1184 p.
KOOLMAN, Jan; RÖHN, Klaus-Heinrich. Bioquímica: texto e atlas. 4. ed. Porto Alegre, RS:
Artmed, 2013. 529 p.
MURRAY, Robert K. et al. Bioquímica ilustrada de Harper. 29. ed. Porto Alegre, RS:
AMGH Ed., 2014. 818 p.
NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 6. ed. Porto
Alegre, RS: Artmed, 2014. 1298 p.
OLSZEWER, Efrain. Radicais livres em medicina. 2. ed. São Paulo: Fundo Editorial Byk,
1995. 204 p.
SACKHEIM, George I; LEHMAN, Dennis D. Química e bioquímica para ciências
biomédicas. 8. ed. São Paulo: Manole, 2001. 644 p.
VOET, Donald; VOET, Judith G.; PRATT, Charlotte W. Fundamentos de bioquímica. Porto
Alegre: Artmed, 2008. 1264 p.
VOET, Donald; VOET, Judith G. Bioquímica. 4. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2013.1481 p.
Periódico:
REVISTA BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS. Rio de Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira
de Análises Clínicas, 1969-. Trimestral. ISSN 0370-369X
Disponível em:< http://sbac.org.br/rbac.aspx>

Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

FISIOLOGIA I

68h h

44 h

24 h

Ementa:
As bases gerais e celulares da fisiologia. Introdução à fisiologia. Hemeostasia. Mecanismos
homeostáticos dos principais sistemas funcionais. Bioeletrogênese – Potencial de
Repouso/Potencial de Ação. Transmissão Sináptica – Recepetores de membrana e Segundos
Mensageiros. Neurotransmissão Muscular. Contração da Musculatura Estriada Esquelética.
Contração da musculatura lisa. Sistema Nervoso Central e Periférico. Sistema
Somatossensorial. Propriocepção. Fisiologia da dor e inflamação. Regulação da temperatura
corporal. Neurofisiologia Motora – Controle do Movimento voluntário e da postura. Funções
motoras da medula – Reflexos medulares. Sistema Nervoso Autônomo. Sistema
Gastrointestinal – Motilidade, Secreção e Absorção. Correlações fisiopatológicas.
Objetivos:
Demonstrar a importância do conhecimento da fisiologia humana no contexto do curso de
graduação em Farmácia e a relevância de seu aprendizado para o adequado desenvolvimento
prático-clínico do profissional farmacêutico. Formar uma visão estruturada da interação entre
os diversos sistemas. Desenvolver o raciocínio crítico nas interpretações das informações.
Bibliografia Básica:
BERNE, Robert M. et al. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2004. 1082 p.
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro,
RJ: Elsevier, 2011. 1151 p.
HALL, John E. Guyton & Hall fundamentos de fisiologia. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, c2012. 728
Bibliografia Complementar:
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012.
1335 p.
COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2012. 358
p.
HANSEN, John T.; KOEPPEN, Bruce M. Atlas de fisiologia humana de Netter. Porto
Alegre, RS: Artes Médicas, 2003. 238 p.
JOHNSON, Leonardo R. (Ed.). Fundamentos de fisiologia médica. 2. ed. Rio de Janeiro,
RJ: Guanabara Koogan, c2000. 725 p.
LEVY, Matthew N.; STATION, Bruce A.; KOEPPEN, Bruce M. (Ed.). Berne & Levy
fundamentos de fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2006. 815 p.
SHERWOOD, Lauralee. Fisiologia humana: das células aos sistemas. São Paulo, SP:
Cengage Learning, 2011. [847 p.]
SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5. ed. Porto
Alegre, RS: Artmed, 2010. 957 p.

Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

QUÍMICA ORGÂNICA II

68 h

50 h

18 h

Ementa:
Transmitir conhecimentos básicos referentes à síntese e a propriedades físicas e químicas
das principais funções orgânicas e seus derivados bem como um estudo de mecanismos de
reação. Transmitir conhecimentos básicos referentes a síntese e a propriedades físicas e
químicas das principais funções orgânicas e seus derivados bem como um estudo de
mecanismos de reação.
Objetivos:
Criar condições através de fundamentação teórica para o conhecimento das diversas funções
orgânicas no que diz respeito as suas estruturas propriedades físico-químicas e reações das
quais participam. Além disso, mostrar exemplos básicos da importância da química orgânica
na compreensão de eventos químicos dos seres vivos.
O aluno deverá ser capaz de aplicar seus conhecimentos teóricos em aulas práticas, por meio
de experimentos que envolvam reações químicas processos de separação de misturas e
outras técnicas comuns ao laboratório de química orgânica como a identificação estrutural de
compostos.
Bibliografia básica:
BARBOSA, Luiz Cláudio de Almeida. Introdução à química orgânica. São Paulo: Prentice
Hall, 2004. 311 p.
MORRISON, Robert Thornton; BOYD, Robert Neilson. Química orgânica. 13. ed. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. 1510 p.
SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica, v. 1. 9. ed. Rio de Janeiro,
RJ: LTC Ed., 2009. 675 p.
SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica, v. 2. 9. ed. Rio de
Janeiro, RJ: LTC Ed., 2009. 496 p.
Bibliografia Complementar:
ALLINGER, Norman L. et al. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos,c1976.961p.
.
BACCAN, Nivaldo et al. Química analítica quantitativa elementar. 3. ed. rev. e ampl. São
Paulo, SP: Edgard Blücher, 2004.308 p.
DEMUNER, Antônio Jacinto, et al. Experimentos de química orgânica. 2. ed Viçosa: UFV,
2004. 75 p.
DIAS, Ayres Guimarães; COSTA, Marco Antonio da; GUIMARÃES, Pedro Ivo Canesso.
Guia prático de química orgânica, volume 1: técnicas e procedimentos : aprendendo a
fazer. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. 127 p.
VOGEL análise química quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos,
c2002. 462 p.

VOGEL, Arthur Israel. Química analítica qualitativa. 5. ed. rev. São Paulo, SP: Mestre Jou,
1981. 665 p.
Periódico:
QUÍMICA NOVA. São Paulo, SP: Sociedade Brasileira de Química, 1978-. Bimestral. ISSN
1678-7064 Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01004042&nrm=iso&rep=&lng=pt.>
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

MICROBIOLOGIA BÁSICA

52h

38h

14h

Ementa:
- Estudar os microrganismos: bactérias, fungos (bolores e leveduras), actinomicetos algas e
vírus.
- Compreender os conceitos de ecologia, morfologia, citologia, fisiologia e bioquímica,
reprodução e bases para identificação e classificação.
- Compreender técnicas de microscopia, coloração, preparação de meios de cultura,
técnicas de repique, diluição e contagem de microrganismos.
Objetivos:
Fornecer conhecimentos básicos sobre a microbiologia, principalmente no que diz respeito
aos organismos bacterianos e virais, fungos e aos agentes antibacterianos.
Bibliografia Básica:
BROOKS, Geo F. et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 25. ed.
Porto Alegre, RS: AMGH Ed., c2012. 813 p.
MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S.; PFALLER, Michael A. Microbiologia médica.
6.ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2010. 948 p.
TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 10. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2012. 934 p.
Bibliografia Complementar:
ENGELKIRK, Paul G.; DUBEN-ENGELKIRK, Janet. Microbiologia para as ciências da
saúde. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012. 436 p.
KONEMAN, Elmer W. et al. Diagnóstico microbiológico: texto e atlas colorido. 6. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, c2008. 1565 p.
PELCZAR, Michael J; CHAN, Eddie Chin Sun; KRIEG, Noel R. Microbiologia: conceitos e
aplicações. 2. ed. São Paulo, SP: Makron Books, c1997. 2 v.
SCHAECHTER, Moselio. Microbiologia: mecanismos das doenças infecciosas. 3. ed. Rio
de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2002. 642 p.
TRABULSI, Luiz Rachid et al. Microbiologia. 3. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2002. 586 p.

Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

QUÍMICA ANALÍTICA
QUANTITATIVA
68 h
50 h
18 h
Ementa:
Noções de erros e tratamento estatístico de dados analíticos. Amostragem. Formas de
expressão de resultados analíticos. Análise gravimétrica (gravimetria).Análises titulométricas
(volumetrias: neutralização, precipitação, complexometria, oxi-redução). Noções de
segurança de laboratório. Práticas de laboratório e normas de apresentação de relatórios.
Objetivos:
- Apresentar o desempenho da disciplina nas áreas da pesquisa e da indústria;
- Apresentar os conceitos e teorias fundamentais relativos a cada tópico proposto na
ementa;
- Desenvolver questões práticas relativas aos conteúdos na forma de exercícios de fixação e
estudo dirigido;
- Desenvolver atividades experimentais (aulas práticas relativas aos conteúdos associados
com substâncias) amostras da área farmacêutica e de uso no cotidiano
Bibliografia Básica:
BACCAN, Nivaldo et. al. Química analítica quantitativa elementar. 3. ed., rev. e ampl São
Paulo: Edgard Blucher, 2004. 308 p.
HARRIS, Daniel C. Análise química quantitativa. 7. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos, c2008. 868 p.
VOGEL análise química quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos,
2002. 462 p.
Bibliografia Complementar:
LEITE, Flávio. Amostragem fora e dentro do laboratório. São Paulo: Átomo, 2005, 98 p.
RUSSELL, John Blair; GUEKEZIAN, Márcia. Química geral. 2. ed. São Paulo: Makron
Books, 1994. 2 v.
SKOOG, Douglas A. et al. Fundamentos de química analítica. São Paulo: Thomson, 2006.
999 p.
VAITSMAN, Delmos.; BITTENCOURT, Olymar A. Ensaios químicos qualitativos. Rio de
Janeiro: Interciência,1995. 311 p.
VOGEL, Arthur Israel. Química analítica qualitativa. 5. ed. rev. São Paulo: Mestre Jou,
1981. 665 p.
Periódico:
QUÍMICA NOVA. São Paulo, SP: Sociedade Brasileira de Química, 1978-. Bimestral. ISSN
1678-7064 Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01004042&nrm=iso&rep=&lng=pt.

Componente curricular
FARMACOBOTÂNICA

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

52h

34h

18h

Ementa:
Organização morfológica e anatômica dos diferentes grupos vegetais de interesse
farmocológico. Noções de sistemática vegetal. Identificação taxonômica de espécies de uso
farmacêutico. Introdução a etnobotânica. Técnicas de coleta e herborização, preparação de
exsicatas e identificação botânica de drogas de interesse farmacêutico.
Objetivos:
Objetivos gerais
-Aprender sobre sistemática e taxonomia de plantas superiores, fornecendo subsídios para
o reconhecimento das características morfológicas utilizadas nos diferentes níveis
taxonômicos (família, gênero e espécie), almejando capacitar o estudante
- Conhecer a base taxonômica adequada para um melhor aproveitamento nas demais
disciplinas do curso de Farmácia;
- Reconhecer as características morfológicas utilizadas nos diferentes níveis taxonômicos,
que permitam a compreensão botânica de plantas medicinais da Farmacopéia brasileira e
da parte ou órgão usado;
- Identificar a botânica de plantas medicinais ao nível de nome comum, espécie e famíl
- Interrelacionar os processos entre o homem-plantas medicinais e meio ambiente e seus
usos para a manutenção da saúde do homem.
Objetivos específicos
- Obter uma visão abrangente do mundo vegetal, ressaltando a importância da botânica
para o homem e demais seres vivos, relacionando-a a sua vida prática;
- Saber focalizar os vegetais em suas principais partes organizacionais e funções;
- Conhecer os principais grupamentos vegetais.
Bibliografia Básica:
GONÇALVES, G.Eduardo; LORENZI, Harri. Morfologia vegetal – Organografia e dicionário
ilustrado de morfologia das plantas vasculares. São Paulo: Plantarum, 2007. 448 p.
LORENZI, Harri; MATOS, F. J. de Abreu. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas.
2. ed. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2008. 544 p.
VIDAL, Waldomiro Nunes; VIDAL, Maria Rosaria Rodrigues. Botânica - organografia:
quadros sinóticos ilustrados de fanerógamos. 4. ed., rev. e ampl. Viçosa, MG: Universidade
Federal de Viçosa, 2004. 124 p.
Bibliografia Complementar:
CORRÊA, M. Pio; PENNA, Leonam de Azevedo. Dicionário das plantas úteis do Brasil e
das exóticas cultivadas. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal,
1926-78.
OLIVEIRA, Fernando de; AKISUE, Gokithi. Fundamentos de farmacobotânica. 2. ed São
Paulo: Atheneu, 2005. 178 p.
RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray Franklin; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 6. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, c2001. 906 p.

SCHVARTSMAN, Samuel. Plantas venenosas. São Paulo: Sarvier, 1979. 176 p.
SIMÕES, Cláudia Maria Oliveira (Org.). Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6.ed.
Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2007. 1102 p.
Periódicos:
MEMÓRIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ = AN INTERNATIONAL JOURNAL OF
BIOLOGICAL AND BIOMEDICAL RESEARCH. Rio de Janeiro, RJ: Fundação Oswaldo
Cruz,
Instituto
Oswaldo
Cruz,
1909-.
ISSN
1678-8060.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/memorias.htm>.
REVISTA BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA. São Paulo, SP: Sociedade Brasileira de
Farmacognosia, 1986-. Bimestral. ISSN 1981-528X Disponível em:
<http://www.sbfgnosia.org.br/revista/>
REVISTA BRASILEIRA DE PLANTAS MEDICINAIS= BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL
PLANTS. Botucatu, SP: Fundação do Instituto de Biociências, 1998-. Trimestral. ISSN 1983084x
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=15160572&nrm=iso&rep=&lng=pt>
4º Periodo
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

ANÁLISE ORGÂNICA
52 h
34 h
18 h
Ementa:
Principais métodos de identificação de substâncias orgânicas. Aulas práticas Associadas
aos Fundamentos Teóricos.
Objetivos:
Estudar as principais técnicas de identificação de substâncias orgânicas.
Bibliografia Básica:
BONATO, Pierina S. (Org.). Fundamentos de cromatografia. Campinas, SP: Ed. da
UNICAMP, 2006. 453 p.
SILVERSTEIN, Robert M; WEBSTER, Francis X. Identificação espectrométrica de
compostos orgânicos. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, c2000. 460 p.
SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica, v. 1. 10. ed. Rio de
Janeiro, RJ: LTC Ed., c2012. 616 p.
SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica, v. 2. 10. ed. Rio de
Janeiro, RJ: LTC Ed., c2012. 613 p.
Bibliografia Complementar:
ALLINGER, Norman L. et al. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos, c1976. 961 p.
DEMUNER, Antônio Jacinto, et al. Experimentos de química orgânica. 2. ed Viçosa: UFV,
2004. 75 p.
MORRISON, Robert Thornton; BOYD, Robert Neilson. Química orgânica. 13. ed. Lisboa
[Portugal]: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. 1510 p.

PAVIA, Donald L. et al. Introdução à espectroscopia. São Paulo, SP: Cengage Learning,
c2010. 692 p.
RUSSELL, John Blair; GUEKEZIAN, Márcia et al. Química geral. 2. ed. São Paulo, SP:
Makron Books, 1994. 2 v.
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

PRIMEIROS SOCORROS

34 h

17 h

17 h

Ementa:
Condições para a Prestação de Primeiros Socorros; Situações de Prestação de Primeiros
Socorros (Ferimento com ou sem hemorragia; Parada Cardiorespiratória; Respiração boca a
boca; Queimaduras; Desmaios; Crise convulsiva; Envenenamento / intoxicação; Fraturas;
Animais peçonhentos); Transporte de pessoas acidentadas; Caixa de Primeiros Socorros;
Atendimento à vítima de acidente com eletricidade.
Objetivos:
Capacitar os alunos a serem capazes de realizar o pronto atendimento pré-hospitalar, embora
provisório, oferecido a alguém em caso de ter sofrido um acidente ou de ser acometido de um
mal súbito, que devem ser exercidos no próprio local da ocorrência, até a chegada de um
médico ou de transporte para o hospital.
Bibliografia Básica:
CUELLAR ERAZO, Guillermo A; PIRES, Marco Túlio Baccarini; STARLING, Sizenando Vieira.
Manual de urgências em pronto-socorro. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
c2010. 982 p.
PIRES, Marco Túlio Baccarini; STARLING, Sizenando Vieira. Erazo manual de urgências
em pronto-socorro. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014. 1051 p.
MARTINS, Herlon Saraiva et al. Emergências clínicas: abordagem prática. 8. ed. rev. e atual.
Barueri, SP: Manole, c2013. 1190 p.
SANTOS, Raimundo Rodrigues et al. Manual de socorro de emergência. São Paulo, SP:
Atheneu, 1999. 369 p.
Bibliografia Complementar:
ANDERSON, Charles B. (Coord.). Manual de urgências e técnicas ambulatoriais. São
Paulo, SP: Artes Médicas, 1980. 387 p.
BARRAVIERA, Benedito (Coord.). Venenos animais: uma visão integrada. Rio de Janeiro,
RJ: EPUC Ed., 1994. 411 p.
BRASIL, Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. FIOCRUZ. Vice Presidência de
Serviços de Referência e Ambiente. Núcleo de Biossegurança. NUBio Manual de Primeiros
Socorros. Rio de Janeiro. Fundação Oswaldo Cruz, 2003. 170p. Disponível em:
<http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manualdeprimeirossocorro
s.pdf>

FELIPPE JÚNIOR, José de. Pronto socorro: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento. 2. ed.
Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 1990. 1294 p.
GARCIA, Sérgio Britto (Ed.). Primeiros socorros: fundamentos e práticas na comunidade,
no esporte e ecoturismo. São Paulo, SP: Atheneu, 2003. 178 p.
JUNQUEIRA FILHO, Eduardo Alvarenga; SILVA, Guilherme Almeida Rosa da; ELEUTÉRIO,
Rodrigo Simões. SOS Plantão: emergências médicas da criança ao idoso. Rio de Janeiro,
RJ: Medbook, c2014. 987 p.
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

FÍSICO-QUÍMICA

68 h

44 h

24 h

Ementa:
- Introdução à Físico - química: Estados de agregação da Matéria e Propriedades (Estados
Líquido, Sólido e Gasoso). Tensão Superficial e Viscosidade de Líquidos; Temperatura
Ebulição e Pressão de Vapor; Gases Medicinais; Polimorfismo.
- Diagrama Fases:
Propriedades Coligativas: Ebulioscopia, Tonoscopia, Crioscopia e Osmometria
Cinética química: Ordem reação, Equações cinéticas integradas 1o e 2 o ordem, Meiavida. Radioatividade: marcação radioativa, poder penetração, lei decaimento
Aulas práticas associadas aos fundamentos teóricos.
Objetivos:
- Fornecer uma base conceitual para as diferentes áreas dentro da físico-química ao analisar,
sistemática e quantitativamente, conceitos centrais como grandezas físicas básicas
envolvidas em processos físico-químicos, visando aplicações em Biossistemas.
- Posicionar de maneira crítica, responsável e construtiva a posição ética do farmacêutico nos
seus procedimentos técnicos do dia-a-dia profissional.
- Permitir que os aspectos técnico-científicos possam despertar o educando para atividades
de pesquisa
Bibliografia Básica:
ATKINS, P. W; DE PAULA, Julio. Físico-química biológica. Rio de Janeiro, RJ: LTC Ed.,
c2008. 599 p.
CHANG, Raymond. Físico-química para as ciências químicas e biológicas: volume 1. 3.
ed. São Paulo, SP: McGraw Hill, c2009. [596] p.
CHANG, Raymond. Físico-química para as ciências químicas e biológicas: volume 2. 3.
ed. São Paulo, SP: McGraw Hill, 2010. [552] p.
NETZ, Paulo A. (Paulo Augusto); GONZÁLEZ ORTEGA, George. Fundamentos de físicoquímica: uma abordagem conceitual para as ciências farmacêuticas. Porto Alegre: Artes
Médicas, 2002. 299 p.
.
Bibliografia Complementar:
ATKINS, P. W; DE PAULA, Julio. Físico-química: volume 1. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC
Ed., 2012. 386 p.
ATKINS, P. W; DE PAULA, Julio. Físico-química: volume 2. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC

Ed., 2012. 459 p.
ATKINS, P. W; DE PAULA, Julio. Físico-química: fundamentos. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ:
LTC Ed., c2011. 493 p.
.
ATKINS, P. W; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o
meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 965 p.
CASTELLAN, Gilbert William. Fundamentos de físico-química. Rio de Janeiro, RJ: Livros
Técnicos e Científicos, 2003. 527 p.
RANGEL, Renato N. Práticas de físico-química. 3.ed. rev. e ampl. São Paulo: E. Blücher,
2006. 316 p.
PERIÓDICO:
QUÍMICA NOVA. São Paulo, SP: Sociedade Brasileira de Química, 1978-. Bimestral.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01004042&nrm=iso&rep=&lng=pt.>

Componente
curricular
PATOLOGIA GERAL

4° Período
Carga horária
Carga horária total
teórica
52 h

Carga horária
prática

36 h

16h

Ementa:
Através da utilização de várias estratégias de aprendizagem, a disciplina de Patologia Geral
deverá fornecer o conhecimento básico e adequado a área de atuação profissional (Farmácia)
dos seguintes tópicos:
- Crescimento e diferenciação celular – regulação adaptação
- Lesão e morte celular / tissular;
- Resposta inflamatória;
- Distúrbio hemo-dinâmicos;
- Cicatrização e regeneração
Objetivos:
- Conceituar, exemplificar, discutir e analisar os processos patológicos básicos.
- Aplicar os conhecimentos adquiridos e possíveis na área da atuação profissional
(Farmácia).
Bibliografia Básica:
KUMAR, Vinay et al. Robbins e Cotran patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 1458 p.
MITCHELL, Richard N. et al. Robbins & Cotran fundamentos de patologia. 7. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Elsevier, c2006. 829 p.
ROBBINS patologia básica. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2013. 910 p.
Bibliografia Complementar:
BEVILACQUA, Fernando et al. Fisiopatologia clínica. 5. ed. Rio de Janeiro: Atheneu,
1998. 646 p.

COMPTON, Carolyn C. Patologia estrutural e funcional: perguntas e respostas. 3. ed. Rio
de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c1991. 215 p.
CURRAN, R. C.; JONES, E. L. Atlas de patologia macroscopica. Pamplona: Universidade
de Navarra, 1974. 147 p.
FABIANO, M; SOARES, A. Fernando. A história da patologia no Brasil. São Paulo, SP:
Sociedade Brasileira de Patologia.
FRANCO, Marcello et al. Patologia: processos gerais. 5. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2010.
331 p.
KLATT, Edward C.; KUMAR, Vinay. Robbins & Cotran perguntas e respostas em
patologia. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2010. 451 p.
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

FISIOLOGIA II

68 h

44 h

24 h

Ementa:
Fisiologia endócrina-Eixo Hipotálamo=Hipófise. Mecanismos de ação hormonal. ADH e GH.
Hormonios da Tireoide, Paratireoides e Glandula Adrenal. Pâncreas endócrino e Glandula
Pineal. Sistema Reprodutor Masculino. Sistema Reprodutor Feminino. Gravidez. Parto e
Lactação. Introdução à fisiologia cardiovascular. Contração muscular cardíaca e o ciclo
cardíaco; Pressão arterial e Regulação da Pressão; Microcirculação arterial e venosae
hemostasia. Introdução à fisiologia renal; Filtração glomerular e processamento tubular do
filtrado; Controle da Osmolaridade; Sistema de contracorrente e Micção. Introdução à
fisiologia respiratória; Ventilação; Perfusão e Difusão pulmonares; Transporte de gases;
Curva de saturação da Hemoglobina e Controle da Respiração. Regulação do Equilibrio
Ácido-Base. Correlações Fisiopatológicas.
Objetivos:
- Demonstrar a importância do conhecimento da fisiologia humana no contexto do curso de
graduação em Farmácia e a relevância de seu aprendizado para o adequado
desenvolvimento prático-clínico do profissional farmacêutico.
- Formar uma visão estruturada da interação entre os diversos sistemas.
-Desenvolver o raciocínio crítico nas interpretações das informações
Bibliografia Básica:
BERNE, Robert M. et al. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2004. 1082 p.
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro,
RJ: Elsevier, 2011. 1151 p.
HALL, John E. Guyton & Hall fundamentos de fisiologia. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, c2012. 728 p.
Bibliografia Complementar:
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012.
1335 p.
COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2012.

358 p.
HANSEN, John T.; KOEPPEN, Bruce M. Atlas de fisiologia humana de Netter. Porto
Alegre, RS: Artes Médicas, 2003. 238 p.
JOHNSON, Leonardo R. (Ed.). Fundamentos de fisiologia médica. 2. ed. Rio de Janeiro,
RJ: Guanabara Koogan, c2000. 725 p.
LEVY, Matthew N.; STATION, Bruce A.; KOEPPEN, Bruce M. (Ed.). Berne & Levy
fundamentos de fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2006. 815 p.
SHERWOOD, Lauralee. Fisiologia humana: das células aos sistemas. São Paulo, SP:
Cengage Learning, 2011. [847 p.]
SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5. ed. Porto
Alegre, RS: Artmed, 2010. 957 p.
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

DEONTOLOGIA E
34 h
34 h
LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA
Ementa:
Código de ética da profissão farmacêutica. Atribuições do farmacêutico. Leis do âmbito
farmacêutico. Fiscalização e penalidade profissional e sanitária. Boas práticas de
dispensação de medicamentos não sujeitos ao regime especial de controle e medicamentos
sujeitos ao regime especial de controle. Boas práticas de fracionamento. Boas práticas de
manipulação
Objetivos:
Fornecer aos alunos informações acerca das legislações sanitárias e profissionais vigentes,
afim de que possam exercer a profissão de forma ética e legal e atuarem no mercado de
trabalho conhecedores de seus direitos, deveres, atribuições e responsabilidades, prestando,
assim, à comunidade um serviço de qualidade pautado nos conhecimento adquiridos.
Bibliografia Básica:
BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Princípios de ética biomédica. São Paulo:
Loyola, 2002. 574 p.
PEGORARO, Olinto Antonio. Ética e bioética: da subsistência à existência. Petrópolis:
Vozes, 2002. 133 p.
ZUBIOLI, Arnaldo. Ética farmacêutica. São Paulo: Sociedade Brasileira de Vigilância de
Medicamentos, 2004. 396 p.
Bibliografia Complementar:
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). Diretoria Colegiada. RDC nº 67
de 8 de outubro de 2007. Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações
Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias. Disponivel em:<
http://besan.com.br/wp-content/uploads/2011/04/RDC-No-67-DE-8-10-2007.pdf>

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). Diretoria Colegiada. RDC nº 80 de
11 de maio de 2006. Dispõe sobre o fracionamento de medicamentos em farmácias e drogarias.
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 maio 2006. Disponivel em:<
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/d8dce88047457b4b8806dc3fbc4c6735/RDC+80
+2006.pdf?MOD=AJPERES>

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). RDC nº 20 de 5 de maio de
2011. Dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como
antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação. Diário Oficial da
União, Brasília, DF, 9 maio 2011, Seção 1, páginas 39 a 41. Disponível em: <
http://www.anvisa.gov.br/sngpc/Documentos2012/RDC%2020%202011.pdf?jornal=...(Acess
adol>
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). RDC nº 22 de 29 de abril de
2014.
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados – SNGPC,
revoga a Resolução de Diretoria Colegiada nº 27, de 30 de março de 2007, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 abr. 2014, Seção 1, p. 73. Disponível
em:
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/2c1cf70043d38dc892349367c8a2abfa/RDC+2
2.pdf?MOD=AJPERES>
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). RDC nº 44 de 17 de agosto de
2009. Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do
funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de
serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências. Diário Oficial da
União, Brasília, DF, de 13 de julho de 2007, seção 1, p. 86. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2009/pdf/180809_rdc_44.pdf>
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). RDC nº 58 de 10 de outubro de
2014.
Dispõe sobre as medidas a serem adotadas junto à Anvisa pelos titulares de registro de
medicamentos para a intercambialidade de medicamentos similares com o medicamento de
referência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 out. 2014, Seção 1, p. 659. Disponível
em:<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/1ea8938045d1698ea42de6d10ee53f37/rdc
0058_10_10_2014.pdf?MOD=AJPERES>
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). RDC nº 96 de 17 de dezembro
de 2008. Dispõe sobre a propaganda, publicidade, informação e outras práticas cujo objetivo
seja a divulgação ou promoção comercial de medicamentos. Diário Oficial da União, Brasília,
DF,
18
dez.
2008.
Disponível
em:
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/7504330048d1c2a2b2eebba3f2835ae8/Resolu
cao_96_2008_consolidada_final_site_setembro2010.pdf?MOD=AJPERES>
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 344, de 12 de maio de 1998. Aprova o Regulamento
Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Diário Oficial da
União.
Brasília,
DF,
12
maio
1998.
Disponível
em:<
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/talidomida/legis/Portaria_344_98.pdf>
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960. Cria
o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia, e dá outras providências. Diário
Oficial da União, Brasília, DF, 21 nov. 1960. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3820.htm>
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei n. 5.991, de 17 de dezembro
de 1973. Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências.
Diário Oficial da União, Brasília, DF,
19
dez.
1973.
Seção
1,
p.
13049.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5991.htm>
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 6360 de 23 de setembro
de 1976. Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos,
saneantes e outros produtos, e dá outras providências. Diário Oficial da
União, Brasília, DF, 24 set. 1976. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6360.htm>
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 6.437, de 20 de agosto
de 1977. Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as
sanções respectivas, e dá outras providências. Diário Oficial da União,
Brasília, DF, 24 ago. 1977. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6437.htm>
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 9.787 de 10 de fevereiro
de 1999. Altera a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre
a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a
utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 fev. 1999. Disponível
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9787.htm>
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. RDC nº 596, de 21 de fevereiro de
2014. Dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, o Código de Processo
Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções
disciplinares.
Disponível
em:
<
http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/596.pdf>
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Manual de
orientação ética e disciplinar. 2. ed. rev. e atual Florianópolis, o Conselho,
2000. 226 p.
DUSSEL, Enrique D. Ética da libertação: na idade da globalização e da
exclusão. 2. ed Petrópolis: Vozes, 2002. 670 p.
FRANÇA, Genival Veloso de. Comentários ao código de ética médica. 2. ed
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1997. 218 p.
PEGORARO, Olinto Antonio. Ética é justiça. 9. ed Petrópolis: Vozes, 2003.
132 p.
PETROIANU, Andy. Ética, moral e deontologia médicas. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 358 p.
Carga
Componente
Carga horária total Carga horária
horária
curricular
teórica
prática

52 h
34 h
18h
PARASITOLOGIA
BASICA
Ementa:
Métodos diagnósticos complementares nas parasitoses, mecanismos
lesionais (patogenia) e respostas orgânicas (sinais e/ou sintomas) do
hospedeiro às injurias determinadas pelos
protozoários, platelmintos, nematelmintos, artrópodes e fungos
correlacionando-os com suas implicações epidemiológicas respectivas.

Objetivos:
- Estabelecer as condições lesionais determinadas pelas parasitoses intestinais;
- Capacitar o alunado a optar pela(s) técnica(s) de maior sensibilidade e especificidade nas
diversas fases clínicas e condições laboratoriais específicas nas parasitoses intestinais;
- Possibilitar a operacionalização das diversas técnicas, diagnósticas e prognosticas nas
parasitoses intestinais;
-Correlacionar e entender o funcionamento e importância do setor diagnóstico parasitológico
na Saúde Pública.
Bibliografia Básica:
FOCACCIA, Roberto (Ed.). Veronesi-Focaccia tratado de infectologia. 4. ed. rev. e atual.
São Paulo, SP: Atheneu, 2009. 2 v.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Procedimentos laboratoriais em parasitologia
médica. 2. ed. São Paulo, SP: Santos Ed., 1999. 114 p.
REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
c2010. 391 p.
Bibliografia Complementar:
AMATO NETO, Vicente et al. Parasitologia: uma abordagem clínica. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2008. 434 p.
CIMERMAN, Benjamim; CIMERMAN, Sérgio. Parasitologia humana e seus fundamentos
gerais. 2. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2011. 390 p.
NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 546 p.
PESSÔA, Samuel Barnsley; MARTINS, Amilcar Vianna. Parasitologia médica. 11. ed. Rio
de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 1982. 872 p.
REY, Luís. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos
ocidentais. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2008. 883 p.
5° Período
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

ANÁLISE INSTRUMENTAL
52h
44h
18 h
Ementa:
Teoria
Métodos espectrométricos:
UV/Visível, absorção atômica e fotometria de
chama. Métodos eletroquímicos:
Potenciometria
Prática
Aplicação das técnicas espectrométricas (colorimetria, espectrofotometria e fotometria de
chama) e eletroquímicas em análise quantitativa

Objetivos:
Transmitir aos alunos uma visão sobre:
- Alguns métodos de separação que antecedem a análise química instrumental;
- Métodos instrumentais de análises em diferentes matrizes;
- A importância de conhecer os princípios de funcionamento e manipulação de
equipamentos utilizados na análise química,
- Noções de sensibilidade, seletividade, limite de detecção, precisão, exatidão dos métodos
instrumentais;
- Os fundamentos teóricos de métodos instrumentais de análises químicas e de separação;
- O fluxograma de funcionamento dos principais instrumentos de análises químicas; Executar práticas nos instrumentos estudados e disponíveis na Faculdade de Farmácia
Bibliografia Básica:
CIENFUEGOS, Freddy. Análise instrumental. Rio de Janeiro: Interciência, 2000. 606 p.
EWING, Galen Wood. Métodos instrumentais de análise química. São Paulo: E. Blücher,
1972. 2 v.
SKOOG, Douglas A. Princípios de análise instrumental. 5. ed. Porto Alegre: Bookman,
2002. 836 p.
Bibliografia Complementar:
ATKINS, P. W; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o
meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2006. 965 p.
HARRIS, Daniel C. Análise química quantitativa. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC Ed.,
c2012. 898 p.
RUSSELL, John Blair; GUEKEZIAN, Márcia. Química geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books,
1994. 2 v.
SKOOG, Douglas A. Fundamentos de química analítica. São Paulo, SP: Thomson, 2006.
999 p.
VOGEL análise química quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos,
c2002. 462 p.
Periódico:
QUÍMICA NOVA. São Paulo, SP: Sociedade Brasileira de Química, 1978-. Bimestral.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=01004042&nrm=iso&rep=&lng=pt.
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
FARMACÊUTICA

52 h

34 h

18 h

Ementa:
A disciplina de Gestão e Administração Farmacêutica I visa à fundamentação dos princípios
e conceitos da moderna administração aplicada às organizações farmacêuticas (comerciais,
industriais e laboratoriais) e seu processo de comunicação no estabelecimento de interação
com os seus clientes internos e externos.

Objetivos:
Transmitir aos alunos as novas correntes do pensamento administrativo nas organizações,
enfatizando a gestão farmacêutica nas funções essenciais que caracterizam todo o
processo de administração inclusive o planejamento estratégico.
Bibliografia Básica:
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7. ed. total rev.
atual. Rio de Janeiro: Campus, c2004. 634 p.
CHIAVENATO, Idalberto.Teoria geral da administração. 6. ed. rev. e atual Rio de Janeiro:
Campus, c2001. 2 v.
DRUCKER, Peter Ferdinand. O melhor de Peter Drucker: a administração. São Paulo:
Nobel, c2001. 220 p.
SANTOS, Gustavo Alves Andrade dos. Gestão de farmácia hospitalar. São Paulo, SP:
SENAC, 2006. 192 p.
Bibliografia Complementar:
BERNARDES, Cyro; MARCONDES, Reynaldo C.Teoria geral da administração:
gerenciando organizações. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2006. 268 p.
BERTELLI, Sandra Benevento (Coord.). Gestão de pessoas em administração
hospitalar. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. 230 p.
CASSIANI, Silvia Helena de Bortoli. Administração de medicamentos. São Paulo, SP:
EPU, 2000. 131 p.
DE SETA, Marismary Horsth (Org.). Gestão e vigilância sanitária: modos atuais do pensar
e fazer. Rio de Janeiro, RJ: Ed. FIOCRUZ, c2006. Não paginado
GIANA, Héctor Enrique. Sistema integrado de gestão em laboratórios de análises
clínicas: gênese ou apocalipse? São Paulo, SP: Miriam Ed., 2003. 335 p.
KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. 10. ed São Paulo:
Prentice Hall, c2000. 764 p.
MARIN, Nelly et al. Assistência farmacêutica para gerentes municipais. Rio de Janeiro,
RJ: Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial de Saúde, c2003. 334 p.
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica
52 h

Carga horária
prática
16 h

QUÍMICA FARMACÊUTICA I
68h
Ementa:
Esta disciplina mostra aos alunos o vasto campo das Ciências Farmacêuticas e aplicada os
princípios da Química e da Biologia à criação do conhecimento que conduz à introdução de
novos agentes terapêuticos. Origem da Química Farmacêutica. Design e desenvolvimento
de drogas: Produtos Naturais. Relação dos grupos funcionais e atividade farmacológica.
Propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Metabolismo de drogas. Drogas que
afetam sistema cardiovascular. Fármacos quimioterápicos e Fármacos que atuam no
controle da homeostase.

Objetivos:
- Reconhecer e conceituar os métodos de obtenção e planejamento de fármacos.
- Compreender a inter-relação entre os parâmetros químicos, físico-químicos e
estereoquímicos na ação dos fármacos.
- Compreender os processos de metabolismo de fármacos.
- Identificar fármacos e associar a sua estrutura a sua atividade farmacológica.
- Demonstrar a influência da estrutura química a sua atividade farmacológica.
- Reconhecer e propor modificações moleculares nos fármacos.
Bibliografia Básica:
ANDREI, César Cornélio et al. Da química medicinal à química combinatória e
modelagem molecular: um curso prático. São Paulo: Manole, c2003. 154 p.
BARREIRO, Eliezer J; FRAGA, Carlos Alberto Manssour. Química medicinal: as bases
molecularess da ação dos fármacos. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002. 243 p.
THOMAS, Gareth. Química medicinal: uma introdução. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, c2003. 413 p.
Bibliografia Complementar:
Costa, Aloísio Fernandes. Farmacognosia,v.1.6.ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
2002. 1031 p.
GIL, Eric S. Farmacotécnica compacta. São Paulo, SP: Pharmabooks, 2006. 100 p.
KOROLKOVAS, Andrejus; BURCKHALTER, Joseph Harold, Química farmacêutica. Rio de
Janeiro: Guanabara, c1988. 783 p.
LACHMAN, Leon et al. Teoria e prática na indústria farmacêutica. Lisboa, PT: Fundação
Calouste Gulbenkian, 2001. 2 v.
PINTO, Terezinha de Jesus Andreoli (Coord.). Controle biológico de qualidade de
produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 3. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2010.
780 p.
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

FARMACODINÂMICA I
68 h
51 h
17 h
Ementa:
-Farmacologia Geral: Vias de administração, absorção, distribuição e eliminação de
fármacos; interações medicamentosas; farmacocinética quantitativa; medicamentos
genéricos; receptores farmacológicos e interação fármaco-receptor.
- Farmacologia do sistema nervoso autônomo;
- Farmacologia dos anestésicos locais
- Histamina e anti-histamínicos.
- Antiinflamatórios não esteroidais e glicocorticoídes.
- Mediadores da dor. Opióides.
- Anticoncepcionais. Hormônios e antagonistas hormonais.
- Farmacologia do Aparelho Digestório
- Farmacologia do Aparelho Respiratório

- Drogas que afetam a motilidade uterina. Ações ocitócitas e tocolíticas.
- Aulas práticas Associadas aos Fundamentos Teóricos
Objetivos:
. -Compreender o termo farmacologia do ponto de vista histórico.
- Descrever os principais ramos e reconhecer o vocabulário básico necessário para sua conceituação, compreensão e comunicação.
- Utilizar corretamente o conceito de medicamento e placebo, com as suas principais
características, formas e utilização.
- Descrever a importância dos processos de absorção, biotransformação e excreção de fármacos.
- Descrever as vias de administração mais adequadas para a utilização dos diferentes medi
camentos e formas farmacêuticas.
- Descrever o mecanismo de ação dos fármacos e as possíveis modificações em seus efeitos quando os associamos, ou quando interagimos com alimentos.
- Identificar a influencia de fármacos na função simpática e parassimpática, e sua importância terapêutica.
- Farmacologia dos anestésicos locais: efeitos farmacológicos, indicações terapêuticas e
contraindicações.
- Identificar os efeitos dos autacóides no organismo e sua importância terapêutica.
- Descrever a farmacocinética e o mecanismo de ação dos diferentes grupos de analgésicos
opiáceos e não opiáceos, antiinflamatórios hormonais e não hormonais, destacando seus
efeitos farmacológicos, indicações terapêuticas, contraindicações e riscos.
- Conhecer os principais fármacos que regulam o ciclo ovariano, destacando seus efeitos
farmacológicos, indicações terapêuticas e contraindicações.
- Conhecer os principais fármacos que influenciam na função respiratória e digestória,
destacando seus efeitos farmacológicos, indicações terapêuticas e contraindicações.
- Conhecer os principais fármacos que alteram a motilidade uterina, destacando seus efeitos
farmacológicos, indicações terapêuticas e contraindicações.
Bibliografia Básica:
BRUNTON, Laurence L. (Ed.). Goodman & Gilman as bases farmacológicas da
terapêutica. 11. ed. Rio de Janeiro, RJ: McGraw-Hill Interamericana do Brasil, c2006.1821
p.
KATZUNG, Bertram G. Farmacologia: básica e clínica. 10. ed. Porto Alegre, RS: AMGH
Ed., 2010. 1046 p.
RANG & Dale farmacologia. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2007. 778 p.
Bibliografia Complementar:
CLARK, Michelle A. et al. Farmacologia ilustrada. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2013.
611 p.
DICIONÁRIO de especialidades farmacêuticas: DEF 2014. 42. ed. Rio de Janeiro,
RJ: EPUC Ed., [2013]. 848 p.
FREITAS, Ednei José Dutra de. Psicofarmacologia aplicada à clínica. 2. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Atheneu, 1985. 225 p.
JANICAK, Philip G. et al. Princípios e práticas em psicofarmacoterapia. Rio de Janeiro,
RJ: MEDSI, 1996. 540 p.
MOTTA, Ana Letícia Carnevalli; SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Manuseio e

administração de medicamentos. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Iátria, 2009. 214 p.
SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2010.
1325 p.
TRIPATHI, K. D. Farmacologia médica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
774 p.
Componente curricular

Carga horária total

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

150 h

Carga horária
teórica

Carga horária
prática
150h

Ementa:
Propiciar vivência em ambiente de dispensação correta e responsável de medicamentos,
assistência farmacêutica voltada ao uso correto dos medicamentos e correlatos,
farmacovigilância, administração e legislação aplicada à farmácia comercial, suprimento de
medicamentos, organização de estoque, compras, atendimento ao cliente, contato com
fornecedor.
Conhecimento de toda a rotina de atividade para o funcionamento de qualquer tipo de
dispensação de medicamento tanto privada quanto pública.
Objetivos:
- Atuar em farmácia comercial, drogarias, farmácias comunitárias com segurança ao
atendimento dos pacientes.
- Realizar assistência farmacêutica e desenvolver farmacovigilância de qualidade
Bibliografia Básica:
BÉNICHOU, Christian. Guia prático de farmacovigilância: detectar e previnir os efeitos
indesejáveis dos medicamentos. 2. ed. São Paulo, SP: Organização Andrei Ed., 1999.
346 p.
COSTA, Marco Antonio F. da Qualidade em biossegurança. Rio de Janeiro, RJ:
Qualitymark, c2000. 100 p.
ZUBIOLI, Arnaldo. Ética farmacêutica. São Paulo, SP: Sociedade Brasileira de Vigilância de
Medicamentos, 2004. 396 p.
Bibliografia Complementar:
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). RDC nº 306 de 07 de
dezembro de 2004. Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder
Executivo, Brasília, DF, 10 dez.2004, Seção 1.Disponível em: <
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/10d6dd00474597439fb6df3fbc4c6735/RDC+N%
C2%BA+306,+DE+7+DE+DEZEMBRO+DE+2004.pdf?MOD=AJPERES>
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). Resolução nº 328, de 22 de
julho de 1999. Dispõe sobre os requisitos exigidos para a dispensação de produtos de
interesse à saúde em farmácias e drogarias. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 26 jul. 1999, Seção 1. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/328_99.htm>
BRASIL. Lei n. 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o controle sanitário do

comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 1973. Seção 1, p. 13049.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5991.htm>
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 344, de 12 de maio de 1998. Aprova o
Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.
Diário Oficial da União. Brasília, DF, 12 maio 1998. Disponível em:<
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/talidomida/legis/Portaria_344_98.pdf>
CARVALHO, Paulo Roberto de. Boas práticas químicas em biossegurança. Rio de
Janeiro, RJ: Interciência, 1999. 132 p.
CÓDIGO DE ÉTICA DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA – CFF Disponível em:
<http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/76/08-codigodeetica.pdf >
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Deliberação nº 544, de 8 de janeiro de 2009. Dispõe sobre atribuições do farmacêutico,
quando no exercício da assistência e direção técnica em farmácia e drogaria". Disponível
em:< http://crf-rj.org.br/crf/legislacao/leis/Del_554.pdf>
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

FARMACOGNOSIA I

52 h

34 h

16 h

Ementa:
Introdução. Metabolismo básico e origem dos metabólitos secundários de plantas. Compostos
fenólicos, óleos voláteis, flavonoides, taninos, cumarinas, cromonas, xantonas e ligninas.
Objetivos:
- Conhecer as drogas de origem natural, a origem dos medicamentos, as subdivisões e as
áreas de interface da Farmacognosia;
- Compreender os fatores que afetam a produção e a deterioração das drogas;
- Conhecer e refletir sobre a importância do controle de qualidade das drogas vegetais;
- Conhecer os principais critérios utilizados na seleção de técnicas analíticas;
- Definir e identificar as principais classes de substâncias de origem natural.
Bibliografia Básica:
COSTA, Aloísio Fernandes. Farmacognosia, v. 1. 6. ed. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2002. 1031 p.
COSTA, Aloísio Fernandes. Farmacognosia, v. 2. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2002. 1117 p.
OLIVEIRA, Fernando de; AKISUE, Gokithi; AKISUE, Maria Kubota. Farmacognosia. São
Paulo, SP: Atheneu, 2005. 412 [7] p.
SIMÕES, Cláudia Maria Oliveira (Org.). Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6.ed.
Porto Alegre, RS: Ed. da UFRGS, 2007. 1102 p.

Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos
Estratégicos. Política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos. Brasilia, DF: Ministério
da Saúde, 2006. 60 p.
FARMACOPÉIA brasileira, 5.ed. Brasília, DF: ANVISA, 2010. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cd_farmacopeia/pdf/volume1.pdf>
O´NEIL, Maryadele J. (Ed.). The Merck index: an encyclopedia of chemicals, drugs, and
biologicals. 13th ed. Whitehouse Station, N. J.: Merck, 2001. 1 v.
OLIVEIRA, Fernando de; AKISUE, Gokithi. Fundamentos de farmacobotânica. 2. ed São Paulo:
Atheneu, 2005. 178 p.
ROBBERS, James E; SPEEDIE, Marilyn; TYLER,Varro
farmacobiotecnologia. São Paulo: Premier, c1997. 372 p.

E.

Farmacognosia

e

ARTIGOS PARA LEITURA:
GOBBO-NETO, L.; LOPES, N. P. Plantas medicinais: fatores de influência no conteúdo de
metabólitos secundários. Quimica Nova, v. 30, n. 2, p. 374-381, 2007. Disponível em: Disponível
em: <http://www.quimicanova.sbq.org/quimicanova.htm>
JUNIOR, V. F. V.; PINTO, A. C.; MACIEL, M. A. M. Plantas medicinais: cura segura?
Quimica
Nova,
v.
28,
n.
3,
p.
519-528,
2005.
Disponível
em:
<http://www.quimicanova.sbq.org/quimicanova.htm>
TOLEDO, A. C. O.; HIRATA, L. L.; BUFFON, M. C. M.; MIGUEL, M. D.; MIGUEL, O. G.
Fitoterápicos: uma abordagem farmacotécnica. LECTA, v. 21, n. 1/2, p. 7-13, jan./dez. 2003.
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

SAÚDE PÚBLICA
(FARMACOEPIDEMIOLOGIA)

52h

34 h

18h

Ementa:
Estudo Clínico de fármacos. Avaliação clínica de novos fármacos. Monitoramento de fármacos.
Avaliação de efeitos nocivos de fármacos. Farmacovigilância. Consumo de medicamentos.
Estrutura da pesquisa clínica. Erros comuns na pesquisa clínica. Fases e delineamentos de
pesquisa de fármacos. Estudos randomizados. Análise de estudos randomizados. Risco relativo.
Testes estatísticos. Amostragem. Tratamento placebo. Mascaramento ou Cegamento. Eficácia,
efetividade e eficiência. Alternativas e ensaios randomizados. Limitações dos ensaios
randomizados. Estudos observacionais
Objetivos:
.- Conhecer os objetivos, a importância e utilidade do estudo clínico de fármacos;
- Utilizar o método epidemiológicos na pesquisa de novos fármacos. Utilizar os princípios de
Epidemiologia na avaliação de efeitos colaterais de medicamentos. Conhecer as bases da
farmacovigilância;
- Entender as maneiras de consumo de medicamentos e suas conseqüências
- Conhecer os delineamentos básicos de pesquisa usados no estudo de medicamentos;
- Valorizar a importância dos estudos randomizados e controlados;

- Utilizar os delineamentos observacionais na avaliação de efeitos nocivos
- Distinguir os diversos métodos de análise dos estudos epidemiológicos.
Bibliografia Básica:
BÉNICHOU, Christian. Guia prático de farmacovigilância: detectar e previnir os efeitos
indesejáveis dos medicamentos. 2. ed. São Paulo, SP: Organização Andrei Ed.,1999. 346 p.
JEKEL, James F.; KATZ, David L.; ELMORE, Joann G. Epidemiologia, bioestatística e
medicina preventiva. 2. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2005. 432 p.
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, c1995. 583 p.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA FILHO, Naomar de. A clínica e a epidemiologia. Salvador, BA: APCE; Rio de
Janeiro, RJ: ABRASCO, 1992. 164 p.
CASTRO, Lia Lusitana Cardozo de (Org.). Fundamentos de farmacoepidemiologia. São
Paulo, SP: AG Gráfica, 2006. 180 p.
HELMAN, Cecil. Cultura, saúde e doença. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2009. 431 p.
LESER, Walter Sidney Pereira et al. Elementos de epidemiologia geral. Rio de Janeiro,
RJ: Atheneu, 1985. 177,[9] p.
MALIK, Ana Maria et al. Administração de saúde no Brasil. São Paulo, SP: Pioneira,
1982. 228 p.
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Avaliação da assistência farmacêutica
no Brasil: estrutura, processo e resultados. Brasilia, DF: OPAS/OMS, 2005. 260 p.
SUS: o que você precisa saber sobre o Sistema Ùnico de Saúde, volume 1. São Paulo, SP:
Atheneu, 2002-2006. 256 p.

Componente curricular

6° Período
Carga horária total

FARMACODINÂMICA II

68 h

Carga horária
teórica
44 h

Carga horária
prática
24 h

Ementa:
Psicofarmacologia: Fármacos ansiolíticos e hipnóticos. Antipsicóticos, antidepressivos
e antiparkinsonianos
Anticonvulsivantes e Relaxantes musculares
Farmacologia dos anestésicos gerais
Farmacologia do Aparelho Cardiovascular
Cardiotônicos
Antianginosos
Diuréticos
Antibióticos e Quimioterápicos. Antivirais e
antifúngicos Farmacologia dos antiprotozoários.

Farmacodependência
Objetivos:
- Identificar a influencia dos psicofármacos nas doenças mentais e sua importância
terapêutica. Riscos e benefícios do tratamento farmacológico.
- Descrever a farmacocinética e o mecanismo de ação dos diferentes grupos de analgésicos
opióides, destacando seus efeitos farmacológicos, indicações terapêuticas, contraindicações
e riscos.
- Conhecer os principais fármacos que influenciam na função cardiovascular, destacando
seus efeitos farmacológicos, indicações terapêuticas e contraindicações.
- Descrever o mecanismo de ação dos fármacos diuréticos, destacando seus efeitos
farmacológicos, indicações terapêuticas e contraindicações.
- Descrever os critérios de escolha e utilização de antibióticos, antifúngicos, antivirais,
quimioterápicos, antissépticos e desinfetantes.
- Descrever os critérios de escolha e utilização de fármacos antiprotozoários.
- Diferenciar e utilizar corretamente os conceitos de dependência física e psíquica. Síndrome
de abstinência, vício e hábito. Conhecer as suas principais características e formas de
tratamento.
Bibliografia Básica:
BRUNTON, Laurence L. (Ed.). Goodman & Gilman as bases farmacológicas da
terapêutica. 11. ed. Rio de Janeiro, RJ: McGraw-Hill Interamericana do Brasil, c2006.1821
p.
KATZUNG, Bertram G. Farmacologia: básica e clínica. 10. ed. Porto Alegre, RS: AMGH
Ed., 2010. 1046 p.
RANG & Dale farmacologia. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2007. 778 p.
Bibliografia Complementar:
CLARK, Michelle A. et al. Farmacologia ilustrada. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2013.
611 p.
DICIONÁRIO de especialidades farmacêuticas: DEF 2014. 42. ed. Rio de Janeiro, RJ:
EPUC Ed., [2013]. 848 p.
FREITAS, Ednei José Dutra de. Psicofarmacologia aplicada à clínica. 2. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Atheneu, 1985. 225 p.
JANICAK, Philip G. et al. Princípios e práticas em psicofarmacoterapia. Rio de Janeiro,
RJ: MEDSI, 1996. 540 p.
MOTTA, Ana Letícia Carnevalli; SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Manuseio e
administração de medicamentos. 3. ed. Atual. E ampl. São Paulo: Iátria, 2009.214p.
SILVA, Penildon. Farmacologia 8 .ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2010 .1325p
TRIPATHI, K.D. Farmacologia médica. 5. ed. Rio deJaneiro: Guanabara Koogan,
2006.774p.

Carga horária prática

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

68 h

34 h

34 h

FARMACOTÉCNICA I
Ementa:
Posição da Farmacotécnica nas ciências. Cálculos aplicados à farmacotécnica. Conceitos e
definições na farmacotécnica. Implantação de procedimentos operacionais padrões na
farmácia. Concepção e produção de um medicamento. Excipientes. Operações
farmacêuticas: conceito,divisões e exemplos. Operações farmacêuticas de ordem química:
conceito, divisões e exemplos. Formas farmacêuticas líquidas: xaropes, solução
medicamentosa, elixir, hidrolatos, pseudohidrolatos, alcoolaturas, decoctos, infusos, digestos:
conceitos, divisões e exemplos.Formas Farmacêuticas sólidas:pós, granulados, saches,
shakes, comprimidos, drágeas e cápsulas:conceitos, divisões e exemplos.
Objetivos:
Ao final desta disciplina o aluno deve estar apto a:
- reconhecer as diferentes formas farmacêuticas, tendo capacidade para desenvolver e
produzir cada uma delas através do desenvolvimento de conhecimentos, específicos sobre
a escolha adequada de matérias-primas e processos de produção visando torná-lo apto a
atuar como farmacêutico no desenvolvimento, produção e solução de problemas
relacionado à manipulação de medicamentos em farmácia.
- Dominar todos os aspectos matemáticos ligados a manipulação de cada forma
farmacêutica. Se capaz de estabelecer protocolos operacionais.
Bibliografia Básica
ANSEL,Howard C.; POPOVICH, Nicholas G.; ALLEN, Loyd V.Farmacotécnica: formas
farmacêuticas & sistemas de liberação de fármacos. 6. ed. São Paulo: Premier, 2000. 568 p.
FERREIRA, Anderson de Oliveira. Guia prático da farmácia magistral, v. 1. 3. ed. São
Paulo: Pharmabooks, 2008. 409 p.
FERREIRA, Anderson de Oliveira; BRANDÃO, Marcos. Guia prático da farmácia
magistral, v. 2. 3. ed. São Paulo: Pharmabooks, 2008. 829 p.
LE HIR, A. Noções de farmácia galênica. 6. ed. rev. e ampl São Paulo: Organização
Andrei Ed., 1997. 444 p
Bibliografia Complementar
AULTON, Michael E. Delineamento de formas farmacêuticas. 2. ed. Porto Alegre: Artes
Médicas, 2005. 677 p.
DESTRUTI, Ana Beatriz C. B. Noções básicas de farmacotécnica. 3. ed. São Paulo:
SENAC, 2004. 68 p.
GIL, Eric de Souza. Farmacotécnica compacta. São Paulo: Pharmabooks, 2006. 100p.
LACHMAN, Leon et al. Teoria e prática na indústria farmacêutica. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 2001. 2 v.
FARMACOPÉIA brasileira. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 1988-1996. 7 v. FARMACOPÉIA
brasileira, volume 1. 5.ed. Brasília, DF: ANVISA, 2010. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cd_farmacopeia/pdf/volume1.pdf>.

FARMACOPÉIA brasileira, volume 2. 5.ed. Brasília, DF: ANVISA, 2010. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cd_farmacopeia/pdf/volume2.pdf >.

Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

QUÍMICA FARMACÊUTICA II
68 h
52 h
16 h
Ementa:
A química farmacêutica preocupa-se com a descoberta, o desenvolvimento, a
identificação e a interpretação do modo de ação dos compostos biologicamente ativos nas
moléculas, assim como com o estudo, a identificação e a síntese dos produtos
metabólicos de fármacos e produtos relacionados. Fármacos que atuam no SNC,
Fármacos que atuam no sistema nervoso periférico, Fármacos que atuam no sistema
cardiovascular e renal, Anticoncepcionais orais, Fármacos que atuam na disfunção erétil.
Objetivos:
- Reconhecer e conceituar os métodos de obtenção e planejamento de fármacos.
- Compreender a inter-relação entre os parâmetros químicos, físico-químicos e
estereoquímicos na ação dos fármacos.
- Compreender os processos de metabolismo de fármacos.
- Identificar fármacos e associar a sua estrutura a sua atividade farmacológica.
- Demonstrar a influência da estrutura química a sua atividade farmacológica.
- Reconhecer e propor modificações moleculares nos fármacos.
Bibliografia Básica:
ANDREI, César Cornélio et al. Da química medicinal à química combinatória e
modelagem molecular: um curso prático. São Paulo: Manole, c2003. 154 p.
BARREIRO, Eliezer J.; FRAGA, Carlos Alberto Manssour . Química medicinal: as bases
molecularess da ação dos fármacos. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002. 243 p.
THOMAS, Gareth. Química medicinal: uma introdução. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, c2003. 413 p.
Bibliografia Complementar:
COSTA, Aloísio Fernandes. Farmacognosia, v. 1. 6. ed. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2002. 1031 p.
GIL, Eric S. Farmacotécnica compacta. São Paulo, SP: Pharmabooks, 2006. 100 p.
KOROLKOVAS, Andrejus; BURCKHALTER, Joseph Harold .Química farmacêutica. Rio de
Janeiro: Guanabara, c1988. 783 p.
LACHMAN, Leon et al. Teoria e prática na indústria farmacêutica. Lisboa, PT: Fundação
Calouste Gulbenkian, 2001. 2 v.
PINTO, Terezinha de Jesus Andreoli (Coord.). Controle biológico de qualidade de
produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 3. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2010.
780 p.
Componente curricular

Carga horária total

ESTÁGIO SUPERVISIONADO
II

150h

Carga horária
teórica

Carga horária
prática
150h

Ementa:
Propiciar vivência em atendimento de medicamentos de distribuição gratuita, de processos e
Farmácias Popular dentro de um órgão público em situação de multidisciplinaridade e
também distribuição gratuita em drogarias privadas
Objetivos:
.Propiciar ao acadêmico:
-Vivenciar em ambiente de saúde pública, processos de licitação de medicamentos,
processos de solicitação de medicamentos, assim como distribuição de medicamentos
gratuitos por empresas privadas como drogarias.
- Realizar assistência farmacêutica e desenvolver farmacovigilância de qualidade.
Bibliografia Básica:
COSTA, Marco Antonio F. da. Qualidade em biossegurança. Rio de Janeiro, RJ:
Qualitymark, c2000. 100 p.
STORPIRTIS, Sílvia et al. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2008. 489 p.
ZUBIOLI, Arnaldo. Ética farmacêutica. São Paulo, SP: Sociedade Brasileira de Vigilância de
Medicamentos, 2004. 396 p.
Bibliografia Complementar:
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). RDC nº 306 de 07 de dezembro
de 2004. Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços
de saúde. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF,
10
dez.
2004,
Seção
1.
Disponível
em:
<
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/10d6dd00474597439fb6df3fbc4c6735/RDC+N%
C2%BA+306,+DE+7+DE+DEZEMBRO+DE+2004.pdf?MOD=AJPERES>
BRASIL. Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Comissões de Ética.
Ensino de deontologia e legislação farmacêutica: conceitos e práticas. São Paulo:
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, 2014. 95 p. Disponível em:
</http://crf-pr.org.br/uploads/noticia/19003/livro_deontologia_web.pdf>
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 . Dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da
União, 20 set. 1990, Seção 1,p. 18055 Disponível em:
<http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080_190990.htm>
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 271, de 27 de fevereiro de 2013. Institui a Base
Nacional de Dados de ações e serviços da Assistência Farmacêutica e regulamenta o
conjunto de dados, fluxo e cronograma de envio referente ao Componente Básico da
Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da
União, Brasília, DF, 27 fev.2013. Seção 1, p. 146. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0271_27_02_2013.html>
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 971, de 15 de maio de 2012. Dispõe sobre o

Programa Farmácia Popular do Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, nº 95, de 17
maio 2012, Seção 01. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0971_15_05_2012.html>
CÓDIGO DE ÉTICA DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA – CFF Disponível em:
<http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/76/08-codigodeetica.pdf >
IVAMA, Adriana Mitsue (Org.). Consenso brasileiro de atenção
farmacêutica: proposta. Brasilia, DF: Organização Pan-Americana da Saúde, 2002. 24 p.
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/PropostaConsensoAtenfar.pdf>
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

FARMACOGNOSIA II

52 h

34 h

18 h

Ementa:
Plantas medicinais e fitoterápicos que contém as principais classes de metabólitos
secundários de plantas com atividade farmacológica: alcalóides, metilxantinas, saponinas,
compostos quinônicos. Fármacos com ação no SNC, ação imunoestimulante e adaptógena,
cardioativa. Plantas tóxicas e alucinógenas.
Objetivos:
- Conhecer as drogas de origem natural, a origem dos medicamentos, as subdivisões e as
áreas de interface da Farmacognosia;
- Conhecer e refletir sobre a importância do controle de qualidade das drogas vegetais;
- Reconhecer estruturas, seus grupos funcionais e propriedades;
- Interpretar fluxogramas de marchas analíticas e de extrações;
- Definir e identificar as principais classes de substâncias de origem natural.
Bibliografia Básica:
COSTA, Aloísio Fernandes. Farmacognosia, v. 1. 6. ed. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2002. 1031 p.
COSTA, Aloísio Fernandes. Farmacognosia, v. 2. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2002. 1117 p.
OLIVEIRA, Fernando de; AKISUE, Gokithi; AKISUE, Maria Kubota. Farmacognosia. São
Paulo, SP: Atheneu, 2005. 412 [7] p.
SIMÕES, Cláudia Maria Oliveira (Org.). Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6.ed.
Porto Alegre, RS: Ed. da UFRGS, 2007. 1102 p.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Saúde.. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos
Estratégicos.. Política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos. Brasilia, DF:
Ministério da Saúde, 2006. 60 p.
FARMACOPÉIA brasileira. 5.ed. Brasília, DF: ANVISA, 2010. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cd_farmacopeia/pdf/volume1.pdf>

O´NEIL, Maryadele J. (Ed.). The Merck index: an encyclopedia of chemicals, drugs, and
biologicals. 13th ed. Whitehouse Station, N. J.: Merck, 2001. 1 v.
OLIVEIRA, Fernando de; AKISUE, Gokithi. Fundamentos de farmacobotânica. 2. ed São
Paulo: Atheneu, 2005. 178 p.
ROBBERS, James E.; SPEEDIE, Marilyn; TYLER, Varro E.
farmacobiotecnologia. São Paulo: Premier, c1997. 372 p.

Farmacognosia e

ARTIGOS PARA LEITURA:
GOBBO-NETO, L.; LOPES, N. P. Plantas medicinais: fatores de influência no conteúdo de
metabólitos secundários. Quimica Nova, v. 30, n. 2, p. 374-381, 2007. Disponível em:
<http://www.quimicanova.sbq.org/quimicanova.htm>
JUNIOR, V. F. V.; PINTO, A. C.; MACIEL, M. A. M. Plantas medicinais: cura segura?
Quimica
Nova,
v.
28,
n.
3,
p.
519-528,
2005.
Disponível
em:
<http://www.quimicanova.sbq.org/quimicanova.htm>
TOLEDO, A. C. O.; HIRATA, L. L.; BUFFON, M. C. M.; MIGUEL, M. D.; MIGUEL, O. G.
Fitoterápicos: uma abordagem farmacotécnica. LECTA, v. 21, n. 1/2, p. 7-13, jan./dez. 2003.
.
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
52h
34 h
18h
Ementa:
-Desenvolver a visão crítica do profissional Farmacêutico na atuação do sistema Sanitário
Nacional
- Apresentar a Abrangência da ação do Profissional Farmacêutico
- Expor a Legislação Farmacêutica e Sanitária Vigente
- Apresentar a Deontologia Farmacêutica enfatizando Direitos e Deveres do profissional
Farmacêutico
Objetivos:
Demonstrar a importância social da profissão Farmacêutica considerando-se a abrangência
da mesma, dentro de uma atitude ética e moral, baseadas em conhecimentos técnicos e
científicos fundamentados.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA-MURADIAN, Ligia Bicudo de; PENTEADO, Marilene Vuono Camargo. Ciências
farmacêuticas: vigilância sanitária. 2.ed.rev. e atual. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
2015. 176 p.
BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Princípios de ética biomédica. São Paulo,
SP: Loyola, 2002. 574 p.
ROZENFELD, Suely (Org.). Fundamentos da vigilância sanitária. Rio de Janeiro, RJ: Ed.
da FIOCRUZ, 2006. 301 p.
Bibliografia Complementar:

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). Assistência segura: uma
reflexão teórica aplicada à prática. Brasilia, DF: ANVISA, 2013. 168 p. Disponível em:
<http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/images/documentos/livros/Livro1Assistencia_Segura.pdf>
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). Critérios diagnósticos de
infecção relacionada à assistência à saúde: neonatologia. Brasilia, DF: ANVISA, 2013. 70
p. < <http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/images/documentos/livros/Livro2CriteriosDiagnosticosIRASaude.pdf>
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Atlas de saúde do Brasil
2004. Brasilia, DF: Ministério da Saúde, 2004. 1 CD-ROM
DE SETA, Marismary Horsth (Org.). Gestão e vigilância sanitária: modos atuais do pensar
e fazer . Rio de Janeiro, RJ: Ed. FIOCRUZ, c2006. Não paginado. Disponível em: <
https://books.google.com.br/books?id=MOTpAgAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=DE+SETA,
+Marismary+Horsth+(Org.).+Gest%C3%A3o+e+vigil%C3%A2ncia+sanit%C3%A1ria&source
=bl&ots=SHpMKGPa6s&sig=EpKhuI9d849_jsRSaCTAdoOX9UA&hl=ptBR&sa=X&ei=Cr2SVY6LL5PtgwSij4CABA&ved=0CBoQ6AEwAQ#v=onepage&q=DE%20SE
TA%2C%20Marismary%20Horsth%20(Org.).%20Gest%C3%A3o%20e%20vigil%C3%A2nci
a%20sanit%C3%A1ria&f=false>
GERMANO, Pedro Manuel Leal; GERMANO, Maria Izabel Simões. Higiene e vigilância
sanitária de alimentos: qualidade das matérias-primas, doenças transmitidas por alimentos,
treinamento de recursos humanos. 4.ed. rev. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. 1034 p.
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Avaliação da assistência farmacêutica
no Brasil: estrutura, processo e resultados. Brasilia, DF: OPAS/OMS, 2005. 260 p.
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

PSICOLOGIA APLICADA À
34 h
17 h
17 h
FARMÁCIA
Ementa:
As técnicas de entrevista.
Os modelos de relação profissional-cliente
Objetivos:
- Proporcionar ao aluno noções básicas de Psicologia. A relação profissional–cliente para
humanização da profissão.
Bibliografia Básica:
DAVIDOFF, Linda L. Introdução à psicologia. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2006. 798
p.
RODRIGUES, Aroldo; ASSMAR, Eveline Maria Leal; JABLONSKI, Bernardo. Psicologia
social. 24. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, c2000. 477 p.
SPOERRI, Theodor. Compêndio de psiquiatria: com atenção à psicologia médica. 8. ed.
rev. e ampl. Rio de Janeiro, RJ: Atheneu, 1979. 314 p.
Bibliografia Complementar:
ASSUMPÇÃO JUNIOR, Francisco B.; KUCZYNSKI, Evelyn et al.

Tratado de psiquiatria

da infância e da adolescência. São Paulo: Atheneu, 2006. 795 p.
NOLEN-HOEKSEMA, Susan. Atkinson & Hilgard introdução à psicologia. São Paulo, SP:
Cengage Learning, c2012. 745 p.
MOSCOVICI, Serge. A psicanálise, sua imagem e seu público. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.
456 p.
SADOCK, Benjamin J,; SADOCK, Virginia Alcott. Compêndio de psiquiatria: ciência do
comportamento e psiquiatria clínica. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 1584 p.
STENZEL, Gabriela Quadros de Lima; PARANHOS, Mariana Esteves; FERREIRA, Vinícius
Renato Thomé (Org.). A psicologia no cenário hospitalar: encontros possíveis. Porto
Alegre, RS: EDIPUCRS, 2012. Não paginado
7° Período
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica
44h

Carga horária
prática
24h

Farmacotécnica II
68h
Ementa:
Formas Farmacêuticas Líquidas e Semi-sólidas: Emulsões, suspensões, pomadas, pastas,
géis e soluções. Conservação e estabilização dos produtos farmacêuticos. Aditivos.
Formas cosméticas: higiênicas, preventivas .Formas cavitárias. Preparações oftálmicas,
auriculares, nasais.

Objetivos:
Ao final desta disciplina o aluno deve estar apto a:
- Reconhecer as diferentes formas farmacêuticas existentes, tendo capacidade para
desenvolver e produzir cada uma delas através do desenvolvimento de conhecimentos
específicos sobre escolha adequada de matérias-primas e processos de produção visando
torná-lo apto a atuar como farmacêutico no desenvolvimento, produção e solução de
problemas relacionados a manipulação magistral de medicamentos em farmácia
- Conhecer a filosofia e farmacotécnica Homeopáticas.
Bibliografia Básica:
ANSEL, Howard C.; POPOVICH, Nicholas G.; ALLEN, Loyd V.Farmacotécnica: formas
farmacêuticas & sistemas de liberação de fármacos. 6. ed São Paulo: Premier,2000. 568 p.
FERREIRA, Anderson de Oliveira. Guia prático da farmácia magistral, v. 1. 3. ed. São
Paulo: Pharmabooks, 2008. 409 p.
FERREIRA, Anderson de Oliveira; BRANDÃO, Marcos. Guia prático da farmácia
magistral, v. 2. 3. ed. São Paulo: Pharmabooks, 2008. 829 p.
LE HIR, A. Noções de farmácia galênica. 6. ed. rev. e ampl São Paulo: Organização
Andrei Ed., 1997. 444 p.
Bibliografia Complementar:
AULTON, Michael E. Delineamento de formas farmacêuticas. 2. ed. Porto Alegre: Artes
Médicas, 2005. 677 p.
DESTRUTI, Ana Beatriz C. B. Noções básicas de farmacotécnica. 3. ed.

São Paulo:

SENAC, 2004. 68 p.
GIL, Eric de Souza. Farmacotécnica compacta. São Paulo: Pharmabooks, 2006. 100 p.
LACHMAN, Leon et al. Teoria e prática na indústria farmacêutica. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 2001. 2 v.
FARMACOPÉIA brasileira. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 1988-1996. 7 v.
FARMACOPÉIA brasileira, volume 1. 5.ed. Brasília, DF: ANVISA, 2010. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cd_farmacopeia/pdf/volume1.pdf>
FARMACOPÉIA brasileira, volume 2. 5.ed. Brasília, DF: ANVISA, 2010. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cd_farmacopeia/pdf/volume2.pdf >
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

ASSISTÊNCIA E ATENÇÃO
FARMACÊUTICA

52 h

34 h

18 h

Ementa:
Estudo da Atenção e Assistência Farmacêutica. Atenção Farmacêutica nas
situações/condições clínicas comuns. Organização da atenção à saúde no nível local e
Inserção do farmacêutico na equipe multidisciplinar da atenção primária a saúde. Orientação
farmacêutica x aconselhamento ao paciente. Acesso a informação sobre medicamentos.
Fontes de informação e de discussão sobre Serviços Farmacêuticos e Atenção Farmacêutica
e suas análises críticas.Resultados Negativos a Medicamentos (RNM) e Problemas
relacionados com medicamentos (PRM): detecção, avaliação e prevenção. Comunicação
entre profissional da saúde e paciente e interprofissionais. Planos de atenção farmacêutica.
Estratégia de ação. Farmacovigilância.
Objetivos:
- Proporcionar conhecimentos amplos e promover reflexão e discussão acerca dos
conceitos de Atenção Farmacêutica;
- Orientar a utilização de ferramentas envolvidas na prestação de atenção farmacêutica e
fornecer subsídios para o desenvolvimento de técnicas que possibilitem a transformação da
prática profissional
Bibliografia Básica:
ACURCIO, Francisco de Assis (Org.). Medicamentos e assistência farmacêutica. Belo
Horizonte: COOPMED Ed., c2003. 124 p.
MARQUES, Luciene Alves Moreira. Atenção farmacêutica em distúrbios menores. São
Paulo: Medfarma, c2005. 230 p.
STORPIRTIS, Sílvia et al. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2008. 489 p.
Bibliografia Complementar:
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Manual para a dispensação de medicamentos.
Disponível em:< http://www.crf-pr.org.br/uploads/noticia/20238/manual_cim_2015.pdf>

PIGNARRE, Philippe. O que é o medicamento?: um objeto estranho entre ciência,
mercado e sociedade. São Paulo: Ed. 34, 1999. 150-[151] p.
ROVERS, John P.; CURRIE, Jay D. Guia prático da atenção farmacêutica: manual de
habilidades clínicas. São Paulo, SP: Pharmabooks, 2010. 303 p.
SCHOSTACK, Josué. Atenção farmacêutica: uma contribuição profissional negligenciada
na saúde pública no Brasil. São Paulo: EPUB, 2004. 75 p.
WILLIAMSON, Mary A.; SNYDER, L. Michael. Wallach interpretação de exames
laboratoriais. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2013. 985 p.
Componente curricular
BROMATOLOGIA

Carga horária total
52h

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

44h

18h

Ementa:
- Estudo Bromatológico dos principais constituintes dos Alimentos: Água, Carboidratos,
Lipídios, Vitaminas, Proteínas, Pigmentos e Aditivos.
- Alterações químicas e bioquímicas devido ao processamento: Escurecimento enzimático e
não-enzimático: reação de Maillard e Oxidação lipídica.
- Análise Bromatologia dos Alimentos de origem vegetal e animal: Leite e derivados, Frutas e
hortaliças, Produtos de panificação, Óleos e gorduras, Alimentos minimamente processados
e Bebidas.
- Boas Práticas de Laboratório, APPCC, Legislação e parâmetros bromatológicos .
- Aulas práticas Associadas aos Fundamentos Teóricos
Objetivos:
- Fornecer conhecimentos sobre os principais constituintes dos alimentos, bem como a
influência destes no processamento.
- Identificar as primeiras alterações químicas e bioquímicas nos principais grupos de
alimentos de origem animal e vegetal que influenciam no seu processamento;
- Correlacionar a influência do processamento sobre o valor nutricional dos alimentos.
- Empregar as técnicas e análises físico-químicas mais utilizadas em alimentos de origem
vegetal e animal:
- Permitir que os aspectos técnico-científicos possam despertar o educando para as
atividades de pesquisa.
Bibliografia Básica:
ARAÚJO, Júlio Maria de Andrade. Química de alimentos: teoria e prática. 5. ed. atual. e
ampl. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2012. 601 p.
CECCHI, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2.ed.
Campinas: Editora Unicamp, 2003. 207 p.
GOMES, José Carlos; OLIVEIRA, Gustavo Fonseca. Análises físico-químicas de
alimentos. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2012. 303 p.
Bibliografia Complementar:
BOBBIO, Florinda O; BOBBIO, Paulo A. Manual de laboratório de química de alimentos.
São Paulo: Varela, 2003. 135 p.

BROMATOLOGIA. Campos dos Goytacazes, RJ: 2006. 87 f.
EVANGELISTA, José. Alimentos: um estudo abrangente. São Paulo: Atheneu, 2005. 450 p.
RIBEIRO, Eliana Paula; SERAVALLI, Elisena A. G. Química de alimentos. São Paulo:
Edgard Blücher: Instituto Mauá de Tecnologia, 2004. 184 p.
SALINAS, Rolando D. Alimentos e nutrição: introdução à bromatologia. 3. ed. Porto
Alegre: Artmed, c2002. 278 p.
Periódico:
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY=CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS,
Campinas, SP:
Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, 1981-

ISSN 1678-457X

Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_01012061/lng_pt/nrm_iso.>

Componente curricular

Carga horária total

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III

140h

Carga horária
teórica

Carga horária
prática
140h

Ementa:
Propiciar vivência em atenção farmacêutica em atendimentos de saúde, em área de
atendimento privado, público, hospitais e afins.
Objetivos:
Propiciar ao acadêmico:
- Vivenciar em ambiente multidisciplinar de saúde atendimento farmacêutico, verificando e
avaliando a conduta do paciente quanto ao uso correto do medicamento.
Bibliografia Básica:
COSTA, Marco Antonio F. da. Qualidade em biossegurança. Rio de Janeiro, RJ:
Qualitymark, c2000. 100 p.
STORPIRTIS, Sílvia et al. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2008. 489 p.
ZUBIOLI, Arnaldo. Ética farmacêutica. São Paulo, SP: Sociedade Brasileira de Vigilância
de Medicamentos, 2004. 396 p.
Bibliografia Complementar:
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil). RDC nº 306 de 07 de dezembro de 2004.
Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de
saúde. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 10

dez. 2004, Seção 1.Disponível em: <
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/10d6dd00474597439fb6df3fbc4c6735/RDC+N%
C2%BA+306,+DE+7+DE+DEZEMBRO+DE+2004.pdf?MOD=AJPERES>
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da
União,20set.1990,Seção1,p.18055Disponível
em:<http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080_190990.htm>
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 271, de 27 de fevereiro de 2013. Institui a Base
Nacional de Dados de ações e serviços da Assistência Farmacêutica e regulamenta o
conjunto de dados, fluxo e cronograma de envio referente ao Componente Básico da
Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da
União, Brasília, DF, 27 fev.2013. Seção 1, p. 146. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0271_27_02_2013.html>
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 971, de 15 de maio de 2012. Dispõe sobre o
Programa Farmácia Popular do Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, nº 95, de 17
maio 2012, Seção 01. Disponível em: <
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0971_15_05_2012.html>
IVAMA, AdrianaMitsue(Org.). Consenso brasileiro de atenção
farmacêutica: proposta. Brasilia, DF: Organização Pan-Americana da Saúde, 2002. 24 p.
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/PropostaConsensoAtenfar.pdf>

Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

INTRODUÇÃO À FARMÁCIA
INDUSTRIAL

52 h

34h

18 h

Ementa:
Principais características de uma de indústria farmacêutica, em particular no que diz
respeito à sua organização, produção, embalagem, desenvolvimento, estabilidade,
funcionamento, gestão da qualidade e enquadramento legal aplicando as áreas de
atuação do profissional farmacêutico.
Objetivos:
No final da unidade curricular o estudante deverá ser capaz de:
- colaborar na concepção de uma unidade industrial de produção de medicamentos,
embalagens, estudos de estabilidades;
- propor protocolos de validação, qualificação, procedimento operacional padrão e
procedimentos analíticos.
Bibliografia Básica:
ANSEL, Howard C.; POPOVICH, Nicholas G.; ALLEN, Loyd V. Farmacotécnica: formas
farmacêuticas & sistemas de liberação de fármacos. 6. ed. São Paulo, SP: Premier,
2000. 568 p.

LACHMAN, Leon et al. Teoria e prática na indústria farmacêutica. Lisboa, PT: Fundação
Calouste Gulbenkian, 2001. 2 v.
PINTO, Terezinha de Jesus Andreoli; KANEKO, Telma Mary; OHARA, Mitsuko Taba.
Controle biológico de qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos.
2. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2003. 325 p.
Bibliografia Complementar:
FARMACOPÉIA brasileira, volume 1. 5.ed. Brasília, DF: ANVISA, 2010. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cd_farmacopeia/pdf/volume1.pdf>.
FARMACOPÉIA brasileira, volume 2 . 5.ed. Brasília, DF: ANVISA, 2010. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cd_farmacopeia/pdf/volume2.pdf >.
GIL, Eric S. Farmacotécnica compacta. São Paulo, SP: Pharmabooks, 2006. 100 p.
MOTIVANDO
la
calidad
em
la
industria
farmacêutica.
<http://www.boaspraticasfarmaceuticas.com.br/includes/Argentina.ppt>

Disponível

em:

SANTORO, Maria Inês Rocha Miritello. Introdução ao controle de qualidade de
medicamentos. São Paulo, SP: Atheneu: EDUSP, 1988. [122] p.
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

PARASITOLOGIA CLINICA
52 h
34 h
18 h
Ementa:
Estudo da patogenia, diagnóstico laboratorial, tratamento, epidemiologia dos principais
helmintos e protozoários que parasitam o homem. Coleta e conservação de material biológico.
Diferentes métodos que permitam o diagnóstico laboratorial de enteroparasitos e protozoários
sanguíneos e teciduais.
Objetivos:
- Fornecer ao aluno conceitos atuais sobre, patogenia, diagnóstico laboratorial, tratamento e
epidemiologia das diferentes doenças causadas por helmintos e protozoários que parasitam
o homem.
-Capacitar o aluno a executar e interpretar os métodos de diagnóstico laboratorial das
doenças parasitárias mais frequentes no Brasil
Bibliografia Básica:
COURA, José Rodrigues. Síntese das doenças infecciosas e parasitárias. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, c2008. 314 p.
NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2011. 546
p.
REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
c2010. 391 p.
Bibliografia Complementar:
AMATO NETO, Vicente; CORRÊA, Lúcia de Lacerda. Exame parasitológico das fezes. 4.
ed. São Paulo, SP: Sarvier, 1980. 100 p.

CIMERMAN, Benjamim; CIMERMAN, Sérgio. Parasitologia humana e seus fundamentos
gerais. 2. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2011. 390 p.
DE CARLI, Geraldo Attilio. Diagnóstico laboratorial das parasitoses humanas: métodos e
técnicas. Rio de Janeiro, RJ: MEDSI, c1994. 315 p.
MARKELL, Edward K; JOHN, David T.; KROTOSKI, Wojciech A. Markell & Voge´s
parasitologia médica. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2003. 447 p.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Procedimentos laboratoriais em parasitologia
médica. 2. ed. São Paulo: Santos, 1999. 114 p.
REY, Luís. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos
ocidentais. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2008. 883 p.
Periódicos:
REVISTA BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS. Rio de Janeiro, RJ: Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas, 1969-. Trimestral. ISSN 0370-369X
REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL= JOURNAL OF THE
BRAZILIAN SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE. Brasilia, DF: Sociedade Brasileira de
Medicina Tropical, 1967-. Bimestral. ISSN 0037-8682
Componente curricular
FARMACOLOGIA CLÍNICA

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

68 h

44 h

24 h

Ementa:
Noções de Farmacocinética e Farmacodinâmica Clínica. Farmacoterapia na infância, velhice,
gestação, lactação e obesidade. Drogas que atuam no Sistema Cardiovascular. Drogas que
atuam no tratamento da sepsis e no choque. Tratamento farmacológico da Insônia/Epilepsias.
Objetivos:
Despertar e estimular um senso crítico com relação ao uso racional de medicamento.
Mostrar a importância do profissional durante as orientações com relação ao uso dos
medicamentos, suas administrações e preparo.
Analisar e interpretar resultados obtidos no laboratório relacionando-os com seus
conhecimentos teóricos; apresentar raciocínio abstrato e manter a ética perante professores,
alunos, funcionários e a comunidade em geral.
Prestar serviços que possam a vir contribuir com a melhoria das condições de vida e saúde
da população.
Bibliografia Básica:
BRUNTON, Laurence L. (Ed.).Goodman & Gilman as bases farmacológicas da
terapêutica. 11. ed. Rio de Janeiro, RJ: McGraw-Hill Interamericana do Brasil, c2006. 1821
p.
KATZUNG, Bertram G. Farmacologia: básica e clínica. 10. ed. Porto Alegre, RS: AMGH Ed.,
2010. 1046 p.
RANG & Dale farmacologia. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2007. 829 p.
Bibliografia Complementar

BARROS, Elvino (Org.). Medicamentos de A a Z, 2012-2013. Porto Alegre, RS: Artmed,
2012. 896 p. CAETANO, Norival (Ed.). BPR, guia de remédios: 2012. 11. ed. atual. e ampl.
São Paulo, SP: Escala, c2011. 896 p.
CLARK, Michelle A. et al. Farmacologia ilustrada. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2013.
611 p.
DICIONÁRIO de especialidades farmacêuticas: DEF 2014. 42. ed. Rio de Janeiro, RJ:
EPUC Ed., [2013]. 848 p.
MOTTA, Ana Letícia Carnevalli; SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Manuseio e
administração de medicamentos. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Iátria, 2009. 214 p.
SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2010. 1325
p.
8° Período
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

PREPARO E ANALISE DE
PROJETO I

34h

34h

Carga horária
prática

Ementa:
Teórico – Conhecimento sobre métodos e técnicas de investigação científica com ênfase na
área de saúde. A pesquisa científica. Planejamento da pesquisa: projeto.
Prática - O aluno deverá elaborar o projeto de pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso.
Definir tema de pesquisa, delineamento do estudo, população, amostra, técnica de coleta e
análise dos dados. Realizar pesquisa bibliográfica em fontes especializadas na área de saúde.
Realizar leituras: seletiva, interpretativa e crítica do material bibliográfico. Realizar teste piloto
e análise dos dados obtidos. Elaborar o projeto de pesquisa.
Objetivos:
Despertar no aluno o interesse pela investigação, de modo a encontrar soluções para os
problemas que integrem um contexto problemático devendo elaborar um projeto de pesquisa
que será a proposta planejada de uma investigação do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC).
-Ter conhecimentos sobre pesquisa científica, métodos e técnicas de pesquisa
-Aprender a elaborar projeto de pesquisa (planejamento, elaboração e apresentação escrita
da proposta de investigação) como parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Elaborar resumos a partir de leituras de textos científicos e redigir o projeto de pesquisa
utilizado as técnicas de redação científica.
- Valorizar o processo de pesquisa científica como atitude cotidiana de sujeito participativo
no questionamento crítico à realidade
- Despertar no aluno a capacidade de observar, selecionar e organizar cientificamente

material bibliográfico e os fatos da realidade
- Desenvolver a capacidade de inter-relação com professores, monitores, estagiários,
funcionários e colegas e com a população que será investigada, buscando-se com isto um
ensino mais humanizado

Bibliografia Básica:
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 6. ed. rev. e
ampl. São Paulo: Atlas, 2006. 289 p.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 5. ed., rev. e
ampl. São Paulo: Atlas, 2002. 282 p.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 40. ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2012. 144 p.
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12. ed. São Paulo, SP:
Wmfmartinsfontes, 2010. 425 p.
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 11. ed. rev. e atual. São Paulo,
SP: Martins Fontes, 2004. 425 p.
Bibliografia Complementar:
ABRAHAMSOHN, Paulo. Redação científica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2004.
269 p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normas de documentação. Rio de
Janeiro: ABNT.
CARNEIRO, Agostinho Dias. Texto em construção: interpretação de texto. 2. ed. São
Paulo: Moderna, 1998. 175 p.
CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de. Construindo o saber: metodologia científica:
fundamentos e técnicas. 11. ed. Campinas: Papirus, 2001. 175 p.
KÖCHE, Jose Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e
iniciação à pesquisa. 23. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 182 p.
THEREZO, Graciema Pires. Redação e leitura para universitários. 2.ed. Campinas, SP:
Alínea, 2008. 173, [2] p.

Componente curricular

Carga horária total

Toxicologia

52h

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

Ementa:
Introdução à toxicologia. Toxicocinética. Disposição de toxicantes. Toxicodinâmica.
Mecanismos de toxicidade. Avaliação de toxicidade. Toxicologia de medicamentos.
Toxicologia social. Toxicologia ambiental. Toxinas biológicas.
Objetivos:
- Proporcionar conhecimento teórico geral no campo da toxicologia.
- Possibilitar aos alunos a investigação dos toxicantes quanto à sua natureza, métodos de
detecção e efeitos que causam nos seres vivos.
Bibliografia Básica:
BRUNTON, Laurence L. (Org.). As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman &

Gilman. 12. ed. Porto Alegre, RS: AMGH Ed., 2012. 2079 p.
KLAASSEN, Curtis D.; WATKINS, John B. Fundamentos em toxicologia de Casarett e
Doull. 2. ed. Porto Alegre, RS: AMGH Ed., 2012. 460 p.
RANG & Dale farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2012. 778 p.
Bibliografia Complementar
HEALTH effects of interactions between tobacco use and exposure to other agents. Geneva:
World Health Organization, 1999. 149 p.
KATZUNG, Bertram G.; MASTERS, Susan B.; TREVOR, Anthony J. (Org.). Farmacologia:
básica e clínica. 12. ed. Porto Alegre, RS: AMGH Ed., 2014. 1228 p.
LARINI, Lourival. Toxicologia dos inseticidas. São Paulo: Sarvier, 1979. 172 p.
LIMA, Darcy Roberto. Manual de farmacologia clínica, terapêutica e toxicologia. Rio de
Janeiro: MEDSI, 2004. 3 v.
SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2010.
1325 p.
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

FARMACOTÉCNICA
52 h
34 h
18 h
III
(COSMETOLOGIA)
Ementa:
Introdução à Cosmetologia. Legislação brasileira de cosméticos. Estudo da pele e seus
anexos. Evolução e envelhecimento cutâneo. Preparações cosméticas : perfumes , produtos
de higiene pessoal(corpo e rosto) ,hidratação corporal, cavidade oral, maquilagem, lábios e
unhas.Desenvolvimento e produção de cosméticos,.Preparações cosméticas emulsionadas.
Filtro Solar: bronzeadores, simuladores do bronzeado e aceleradores do bronzeado.
Preparações cosméticas desodorizantes e antiperspirantes. Produtos Étnicos. Estabilidade de
Produtos Cosméticos. Boas Práticas de fabricação de produtos cosméticos. Matérias primas
de amplo emprego na Indústria Cosmética
Objetivos:
.-Apresentar o cenário cosmético brasileiro e internacional.
Ao final desta disciplina o aluno deve estar apto a:
- Reconhecer as diferentes preparações cosméticas bem como suas bases, tendo capacidade
para desenvolver e produzir cada uma delas através do desenvolvimento de conhecimentos
específicos sobre escolha adequada de matérias-primas e processos de produção, visando
torná-lo apto a atuar como farmacêutico no desenvolvimento, produção e solução de
problemas relacionados à produção cosmética.Conhecimento de ativos de última geração
usados em dermocosmética.
Bibliografia Básica:
BARATA, Eduardo A. F. A cosmetologia: princípios básicos. São Paulo: Tecnopress, 2003.
176 p.

HERNANDEZ,
Micheline;
MERCIER-FRESMEL,
Marie-Madeleine.
cosmetologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Revinter, c1999. 353 p.

Manual

de

PEYREFITTE, Gérard; MARTINI, Marie- Claude; CHIVOT, Martine. Cosmetologia, biologia
geral, biologia da pele. São Paulo: Organização Andrei Ed., c1998. 507
Bibliografia Complementar:
GOMES, Rosaline Kelly; GABRIEL, Marlene. Cosmetologia: descomplicando os princípios
ativos. 2. ed. São Paulo: Livraria Médica Paulista Editora, c2006. 365 p.
KEDE, Maria Paulina Villarejo; SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética. 2.ed. São
Paulo: Atheneu, 2009. 1024 p.
SANTI, Erika de. Dicionário de princípios ativos em cosmetologia. São Paulo: Andrei,
2003. 104 [4] p.
PINTO, Terezinha de Jesus Andreoli (Coord.). Controle biológico de qualidade de
produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 3. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2010.
780p.
RIBEIRO, Claudio. Cosmetologia aplicada a dermoestetica. 2 ed. São Paulo, SP:
Pharmabooks, 2010. 460 p.

Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

IMUNOLOGIA CLINICA
52 h
34 h
18 h
Ementa:
Estudo do sistema imunológico inato e adaptativo, dos antígenos, dos tecidos e órgãos
linfóides, do Sistema HLA, das imunidades humoral e celular, das hipersensibilidades, da
tolerância imunológica, da imunohematologia, da autoimunidade, da imunologia, dos
transplantes e da imunologia clínica dos sistemas: orodental, gastrointestinal, hepatobiliar,
respiratório, renal e ocular.
Objetivos:
Capacitação profissional básica a fim de realizar, coordenar ou supervisionar as técnicas
hematológicas laboratoriais que envolve a imunologia clínica.
Compreensão da fisiopatologia das principais doenças imunológicas
Bibliografia Básica:
ABBAS, Abul K; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e molecular. 6.
ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2008. 564 p.
BENJAMINI, Eli; COICO, Richard; SUNSHINE, Geoffrey. Imunologia. 4. ed. Rio de Janeiro,
RJ: Guanabara Koogan, c2002. 288 p.
PARSLOW, Tristram G. et al. Imunologia médica. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, c2004. 684 p
Bibliografia Complementar:
CALICH, Vera; VAZ, Celidéia A. Coppi. Imunologia. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Revinter,
c2009. 323 p.

DELVES, Petre J. et al. Roitt fundamentos de imunologia. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2013. 552 p.
KINDT, Thomas J.; GOLDSBY, Richard A.; OSBORNE, Barbara A. Imunologia de Kuby.
6.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 704 p.
PEAKMAN, Mark; VERGANI, Diego. Imunologia básica e clínica. 2. ed. Rio de Janeiro,
RJ: Elsevier, c2011.365 p.
ROITT, Ivan M.; BROSTOFF, Jonathan; MALE, David K. Imunologia. 6. ed. São Paulo:
Manole, 2003. 481 p.
Componente curricular

Carga horária total

ESTÁGIO SUPERVISIONADO
IV

140 h

Carga horária
teórica

Carga horária
prática
140h

Ementa:
- Propiciar vivência dos acadêmicos em rotina de funcionamento de uma farmácia
privativa de hospital.
- Conhecer os princípios de administração e legislação aplicada à farmácia hospitalar
Objetivos:
Propiciar ao acadêmico
- Desenvolver princípios de administração e legislação aplicadas à farmácia de hospital;
- Oferecer conhecimento em organização de estoque, padronização de medicamentos,
armazenamento, controle de qualidade, controle de estoque e dispensação de
medicamentos;
- Participar de CCIH, Farmacovigilância, Farmacoterapêutica e Nutrição Parenteral,
Oncologia
- Integrar o discente, futuro farmacêutico com a equipe multiprofissional de saúde.
Bibliografia Básica:
BÉNICHOU, Christian. Guia prático de farmacovigilância: detectar e previnir os efeitos
indesejáveis dos medicamentos. 2. ed. São Paulo, SP: Organização Andrei Ed., 1999. 346 p.
FERRACINI, Fábio Teixeira; BORGES FILHO, Wladmir Mendes. Prática farmacêutica no
ambiente hospitalar: do planejamento à realização. 2. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2010.
396 p.
STORPIRTIS, Sílvia et al. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2008. 489 p.

Bibliografia Complementar:
.AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). RDC nº 306 de 07 de dezembro
de 2004. Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços
de saúde. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo,

Brasília, DF, 10 dez. 2004, Seção 1.Disponível em: <
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/10d6dd00474597439fb6df3fbc4c6735/RDC+N%
C2%BA+306,+DE+7+DE+DEZEMBRO+DE+2004.pdf?MOD=AJPERES>
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). Portaria n. 344, de 12 de maio
de 1998. Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a
controle especial. Diário Oficial da União. Brasília, DF: 15 maio 1998. Disponível em:<
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/talidomida/legis/Portaria_344_98.pdf>
COSTA, Marco Antonio F. da. Qualidade em biossegurança. Rio de Janeiro, RJ:
Qualitymark, c2000. 100 p.
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. RDC nº 568, 6 de dezembro de 2012. Dá nova
redação aos artigos 1º ao 6º da Resolução/CFF nº 492 de 26 de novembro de 2008, que
regulamenta o exercício profissional nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na
farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde, de natureza pública ou privada. Diário
Oficial da União. Brasília, DF: 7 dez. 2012. Seção 1, p. 353. Disponível em:
<http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/568.pdf>

Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

SEMIOLOGIA

52 h

34 h

18 h

Ementa:
Sinal, Sintoma e Síndrome. Inspeção geral (Semiótica da atitude, Semiótica da facies,
Semiótica da pele) Hemorragias cutâneas. Semiose de edemas Reconhecimento de
cianose Palidez cutâneo mucosa Bipotímia Síncope Choque.
Objetivos:
Instrumentalizar o conhecimento da técnica da pesquisa de sinais e sintomas necessários ao
profissional farmacêutico na assistência farmacêutica para caracterizar critérios de melhora
ou piora da doença após o uso de medicamentos;
- Possibilitar conhecimentos necessários, para orientação ao paciente, especificação de
bulas e o entendimento de nomenclaturas médicas na integração da equipe de saúde;
- Capacitar o profissional farmacêutico a entender o processo fisiológico e as alterações
patológicas ocasionadas por doenças, suas características diferenciá-las de reações
adversas a fármacos durante o tratamento médico instituído
Bibliografia Básica:
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, c2009. 1308 p.
ROMEIRO, José Vieira. Semiologia médica. 11. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 1968. 2 v.
SURÓS FORNS, Juan; SURÓS BATLLO, Juan; SURÓS BATLLO, Antonio. Semiologia
médica e técnica exploratória. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 1981. 986 p.
Bibliografia Complementar:
BOHNSTEDT, Rudolf Maximilian. Semiologia dermatologica en patologia general: con
tablas de diagnostico diferencial. Barcelona: Salvat, 1968. 375 p.

CARAKUSHANSKY, Gerson. Semiologia básica do recém-nascido. Rio de Janeiro, RJ:
Interamericana, 1979. 206 p.
DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2.ed.
Porto Alegre, RS: Artmed, 2008. 438 p.
LÓPEZ, Mario; LAURENTYS-MEDEIROS, José de. Semiologia médica: as bases do
diagnóstico clínico. 4. ed. Belo Horizonte: Revinter, 2001. 2 v.
MACBRYDE sinais e sintomas: fisiopatologia aplicada e interpretação clínica. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1986. 861 p.

Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

FARMÁCIA HOSPITALAR

52 h

34 h

18h

Ementa:
Propiciar ao acadêmico conhecimento de toda a rotina de atividade dentro de uma
farmácia privativa de hospital e suas legislações pertinentes
Objetivos:
- Propiciar ao acadêmico conhecimentos sobre gestão de serviços em Farmácia de Hospital
(reconhecendo a importância dos processos de aquisição, armazenagem, conservação dos
medicamentos e materiais sanitários, relacionando à utilização terapêutica e legislação);
- conscientizar o acadêmico sobre a importância das atividades assistenciais;
- assumir dispensação como responsabilidade básica do trabalho assistencial;
- conscientizar que a padronização é a concretização do processo de seleção;
- reconhecer sistemas de distribuição de medicamentos e implementar o que seja viável à
sua estrutura de trabalho;
- garantir que procedimentos de fracionamento, manipulação e reenvase sejam sejam
seguros, eficazes e racionais;
- participação em equipes multidisciplinar para o beneficio do paciente.
Bibliografia Básica:
CASTRO, Claudia Garcia Serpa Osorio de; CASTILHO, Selma Rodrigues de (Org.).
Diagnóstico da farmácia hospitalar no Brasil. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde
Pública, Ed. da FIOCRUZ, c2004. 150 p.
FERRACINI, Fábio Teixeira; BORGES FILHO, Wladmir Mendes. Prática farmacêutica no
ambiente hospitalar: do planejamento à realização. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 396 p.
GOMES, Maria José Vasconcelos de Magalhães; REIS, Adriano Max Moreira . Ciências
farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2001. 558 p.
STORPIRTIS, Sílvia et al. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2008. 489 p.
Bibliografia Complementar:
CAVALLINI, Míriam Elias; BISSON, Marcelo Polacow. Farmácia hospitalar: um enfoque
em sistemas de saúde. 2. ed. São Paulo, SP: Manole, 2010. 260 p.

CIPRIANO, Sonia Lucena; PINTO, Vanusa Barbosa; CHAVES, Cleuber Esteves. Gestão
estratégica em farmácia hospitalar: aplicação prática de um modelo de gestão para
qualidade. São Paulo: Atheneu, 2009 158 p.
MAIA NETO, Júlio Fernandes. Farmácia hospitalar e suas interfaces com a saúde. São
Paulo: RX, 2005. 315 p.
MAIA NETO, Julio Fernandes. Farmácia hospitalar: um enfoque sistêmico. Brasilia:
Thesaurus, c1990. 141 p.
SANTOS, Gustavo Alves Andrade dos. Gestão de farmácia hospitalar. 2. ed. rev. São
Paulo: SENAC, [2009]. 192 p.
Componente Curricular Optativo I

Carga Horária
34h

Ementa:
Componente curricular oferecido de acordo com a escolha dos discentes a partir do rol de
componentes optativos, previstos no PPC do curso: Leitura, Produção e Interpretação de
texto, Inglês Instrumental, PrimeirosSocorros, Biosegurança, Farmácia Oncológica,
Interpretação de Exames Laboratoriais ,Química Forense
Objetivo:
Oferecer ao discente a oportunidade de adquirir conhecimentos em
componentes curriculares específicos dentro das Ciências Farmacêuticas.
Bibliografia Básica:
São disponibilizadas, no mínimo, 3 (três) títulos, em conformidade com o componente
curricular escolhido pelos discentes, conforme descrito no PPC do curso.
Bibliografia Complementar:
São disponibilizadas, no mínimo, 5(cinco) títulos, em conformidade com o componente
curricular escolhido pelos discentes, conforme descrito no PPC do curso.

9° Período
Componente curricular

Carga horária total

PREPARO E ANÁLISE DE
PROJETO II

34 h

Carga horária
teórica

Carga horária
prática
34 h

Ementa:
Construção de um trabalho científico no formato de artigo no tema de pesquisa escolhido
pelo aluno. Formas de pesquisa, estrutura do TCC e formas de apresentação.
Realização de leituras: seletiva, interpretativa e crítica do material bibliográfico

Objetivos:
Orientar e dar instrumentos ao aluno para ser capaz de desenvolver o Projeto do Trabalho
de Conclusão de Curso
- Redigir e apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso
Bibliografia Básica:
MACIEIRA, Sílvio; VENTURA, Magda. Como elaborar projeto, monografia e artigo
científico. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Freitas Bastos, c2006. 131 p.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 6. ed. rev. e
ampl. São Paulo: Atlas, 2006. 289 p.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 5. ed., rev. e
ampl. São Paulo: Atlas, 2002. 282 p.
PEREIRA, Maurício Gomes. Artigos científicos: como redigir, publicar e avaliar. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2012. 383 p.
Bibliografia Complementar:
CARNEIRO, Agostinho Dias. Texto em construção: interpretação de texto. 2. ed. São
Paulo: Moderna, 1998. 175 p.
KÖCHE, Jose Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e
iniciação à pesquisa. 23. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 182 p.
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos,
resenhas. 11. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2012. 321 p.
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12. ed. São Paulo, SP:
Wmfmartinsfontes, 2010. 425 p.
THEREZO, Graciema Pires. Redação e leitura para universitários. 2.ed. Campinas, SP:
Alínea, 2008. 173, [2] p.

Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

CONTROLE DE QUALIDADE
52 h
34 h
18 h
DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
Ementa:
Controle de qualidade na produção de medicamentos: Conceitos básicos. Fatores que
determinam a qualidade. Legislação pertinente. Estatística aplicada ao controle de
qualidade.Controle de qualidade físico-químico e microbiológico. Organização do laboratório
de controle de qualidade, Boas praticas de laboratórios, testes químicos, instrumentais e
microbiologicos. Laudo de análises. Métodos estatísticos e aplicados ao controle de
qualidade. Aulas práticas Associadas aos Fundamentos Teóricos
Objetivos:

- Levar o aluno a aprender, filosofia, conceitos e ações de qualidade;
- Estabelecer procedimentos operacionais relacionados a equipamentos e procedimentos
analíticos aplicados a testes de qualidades e sistemas de controle que visem a Boa Prática
de laboratório e Boa prática de fabricação.
Bibliografia Básica:
GIL, Eric S. Controle físico-químico de qualidade de medicamentos. 3.ed. São Paulo:
Pharmabooks, 2010. 511 p.
LE HIR, A. Noções de farmácia galênica. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo, SP: Organização
Andrei Ed., 1997. 444 p.
PINTO, Terezinha de Jesus Andreoli; KANEKO, Telma Mary; OHARA, Mitsuko Taba.
Controle biológico de qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos.
2. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2003. 325 p.
Bibliografia Complementar:
AMARAL, Maria da Penha Henriques do; VILELA, Miriam Aparecida Pinto. Controle de
qualidade na farmácia de manipulação. 3. ed. rev. e atual. Juiz de Fora, MG: UFJF, 2008.
237 p.
FARMACOPÉIA brasileira, volume 1. 5.ed. Brasília, DF: ANVISA, 2010. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cd_farmacopeia/pdf/volume1.pdf>.
FARMACOPÉIA brasileira, volume 2. 5.ed. Brasília, DF: ANVISA, 2010. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cd_farmacopeia/pdf/volume2.pdf >.
GIL, Eric S.; BRANDÃO, André Luiz Alves. Excipientes: suas aplicações e controle de
qualidade. 2.ed. São Paulo, SP: Pharmabooks, 2007. 285 p.
MORITA, Tokio; ASSUMPÇÃO, Rosely Maria Viegas. Manual de soluções, reagentes e
solventes: padronização, preparação, purificação. São Paulo: Edgard Blücher, 2005. 629 p.
SANTORO, Maria Inês Rocha Miritello. Introdução ao controle de qualidade de
medicamentos. São Paulo: Atheneu: EDUSP, 1988. [122] p.

Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

HOMEOPATIA
52 h
34 h
18h
Ementa:
Filosofia da ciência, História da Homeopatia, Legislação e Ética, Fundamentos da
Homeopatia, Semiologia, Medicamento Homeopático, Farmácia Homeopática, Garantia de
Qualidade, Farmacotécnica Homeopática, Assistência e Atenção Farmacêutica em
Homeopatia.Preparações Formas Farmacêuticas Básicas, Preparação de Formas
Farmacêuticas Derivadas.Receituário Homeopático
Objetivos:
.- Exercer a homeopatia na área da saúde;
- Compreender os conceitos e os princípios básicos da homeopatia;
- Produzir, distribuir, armazenar, controlar e dispensar medicamentos homeopáticos e

preparações homeopáticas;
- Avaliar crítica, humanística e eticamente os procedimentos necessários à promoção
prevenção e recuperação da saúde nos seus aspectos biopsico-sociais concernentes à
homeopatia;
- Capacitar o aluno para o estudo de medicamentos preparados segundo a técnica
homeopática, nos seguintes aspectos; estudos dos insumos ativos e inertes,
desenvolvimento, farmacodinâmica e toxicidade, avaliação da prescrição, dispensação,
gerenciamento e garantia da qualidade.
Bibliografia Básica:
FONTES, Olney Leite. Farmácia homeopática: teoria e prática. 4. ed. rev. e atual. Barueri,
SP: Manole, 2013. 396 p.
LACERDA, P. de. Manual prático de farmacotécnica contemporânea em homeopatia.
São Paulo, SP: Andrei, 1994. 173 p.
VILLALVA, Fernando Flores. Escala LM: as potências homeopáticas 50 milesimais:
preparação dose casos: um método para prescrevê-las. São Paulo, SP: Organon, 2009.142
p.
Bibliografia Complementar:
EGITO, José Laércio do. Classificação miasmática dos medicamentos homeopáticos.
São Paulo, SP: Organon, 2006. 428 p.
FARMACOPÉIA homeopática brasileira. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/farmacopeiabrasileira/conteudo/3a_edicao.pdf.>
HAHNEMANN, Samuel; DUDGEON, R. E. Escritos menores de Samuel Hahnemann.
São Paulo, SP: Organon, 2006. 766 p.
PUSTIGLIONE, Marcelo. Organon da arte de curar de Samuel Hahnemann para o
século XXI. São Paulo, SP: Organon, 2010. 286 p.
SCHEMBRI, José de. Conheça a homeopatia. 3. ed. Belo Horizonte, MG: Z. A.
Schembri. 1992. 263 p.

Componente curricular

Carga horária total

ESTÁGIO SUPERVISIONADO V

130 h

Carga horária
teórica

Carga horária
prática
130h

Ementa:
Propiciar vivência dos acadêmicos em área de manipulação de medicamentos alopáticos e
homepáticos e industriais e ainda, áreas afins de outros tipos de manipulação
Objetivos:
Preparar formas farmacêuticas oficinais e magistrais, assim como soluções de grandes
volumes, medicamentos oncológicos e industriais
Bibliografia Básica:
ANSEL, Howard C.; POPOVICH, Nicholas G.; ALLEN, Loyd V. Farmacotécnica: formas
farmacêuticas & sistemas de liberação de fármacos. 6. ed. São Paulo, SP: Premier,
2000. 568 p.

FERREIRA, Anderson de Oliveira; BRANDÃO, Marcos. Guia prático da farmácia
magistral, v. 2. 3. ed. São Paulo, SP: Pharmabooks, 2008. 829 p.
FONTES, Olney Leite. Farmácia homeopática: teoria e prática. 4. ed. rev. e atual. Barueri,
SP: Manole, 2013. 396 p.
Bibliografia Complementar:
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil). RDC nº 210, de 04 de agosto de 2003.
Novas diretrizes para Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. Diário Oficial da
União, Brasília, DF, 14 ago. 2003. Disponível em: <:
http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucao_sanitaria/210.pdf>
AMARAL, Maria da Penha Henriques do; VILELA, Miriam Aparecida Pinto. Controle de
qualidade na farmácia de manipulação. 3. ed. rev. e atual. Juiz de Fora, MG: UFJF, 2008.
237 p.
COSTA, Marco Antonio F. da. Qualidade em biossegurança. Rio de Janeiro, RJ:
Qualitymark, c2000. 100 p.
GIL, Eric S. Farmacotécnica compacta. São Paulo, SP: Pharmabooks, 2006. 100 p.
LE HIR, A. Noções de farmácia galênica. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo, SP: Organização
Andrei Ed., 1997. 444 p.
Periódico:
REVISTA ANFARMAG. São Paulo, SP: Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais,
2000-2009. Bimestral.

Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

CITOPATOLOGIA CLINICA
52 h
34 h
18 h
Ementa:
Estudo da citologia cervico-vaginal (colpocitopatologia), oncótica, líquido seminal, citologia
do líquido cefalorraquidiano (líquor), citologia dos líquidos cavitários, sinovial e ascítico,
citopatologia mamária e citologia das secreções e excreções. Relaciona-se diretamente a
imunologia, fisiologia, citologia e histologia. Compreende as teorias sobre a formação dos
líquidos corporais, suas funções e métodos de coleta, manipulação do material e análise
do mesmo, permitindo uma visão global dos processos citológicos e suas relações com a
clínica.
Objetivos:
Fundamentar o diagnóstico citológico de doenças inflamatórias, neoplásicas e
degenerativas
Bibliografia Básica:
KIERSZENBAUM, Abraham L.; TRES, Laura L. Histologia e biologia celular: uma
introdução à patologia. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2012. 699 p.

KUMAR, Vinay et al. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed.
Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2010. 1458 p.
SOARES, José Luiz Möller Flôres et al. Métodos diagnósticos: consulta rápida. 2. ed.
Porto Alegre, RS: Artmed, 2012. 1171 p.
Bibliografia Complementar:
CARVALHO, Grimaldo; FONSECA, Nisio Marcondes. Citologia da mama e correlações
histopatológicas. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Revinter, 1992. 182 p.
HUSAIN, O. A. N.; BUTLER, E. Blanche. Atlas colorido de citologia ginecológica. Porto
Alegre, RS: Artes Médicas, 1995. 128 p.
LIMA, A. Oliveira et al. Métodos de laboratório aplicados à clínica: técnica e
interpretação. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2001. 600 p.
MCKEE, Grace T. Citopatologia. Porto Alegre, RS: Artes Médicas, c1997. 374 p.
SCHNEIDER, Marie Luise; SCHNEIDER, Volker. Atlas de diagnóstico diferencial em
citologia ginecológica. Rio de Janeiro, RJ: Revinter, c1998. 165 p.

Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

HEMATOLOGIA CLINICA
52 h
28 h
24 h
Ementa:
Órgãos hematopoiéticos, eritropoese, leucopoiese, fisiopatologia dos entrócitos. Coagulação
sangüínea: mecanismos e provas. Análises hematológicas de rotina laboratorial, hemograma,
orientação interpretativados resultados. Medulograma Estudos das anemias, leucemias e
síndromes hemorrágicas
Objetivos:
- Realizar, coordenar e supervisionar a técnica hematológica laboratorial.
Bibliografia Básica:
HECKNER, Fritz; FREUND, Mathias. Hematologia: microscópica prática. 9. ed., rev. e ampl.
São Paulo: Santos Ed., 2000. 136 p.
RAPAPORT, Samuel I. Introdução à hematologia. 2. ed. São Paulo, SP:Roca, c1990.450 p.
TEIXEIRA, José Eduardo Cavalcanti. Diagnóstico laboratorial em hematologia. São
Paulo: Roca, 2006. 150 p.
Bibliografia Complementar:
BERNARD, Jean et al. Manual de hematologia. São Paulo, SP: Masson do Brasil, [197-].
218 p.

FIGUEIREDO, Maria Stella; KERBAY, José; LOURENÇO, Dayse Maria. Guia de hematologia.
São Paulo, SP: Manole: UNIFESP, 2011. 680 p.
HOFFBRAND, A. V.; MOSS, P. A. H. Fundamentos em hematologia. 6. ed. Porto Alegre,
RS: Artmed, 2013. 454 p.
LEAVELL, Byrd Stuart; THORUP, Oscar A. Hematologia clínica. 4. ed Rio de Janeiro:
Interamericana, 1979. 496 p.
MARINHO, H. Monteiro. Hematologia. São Paulo: SARVIER, 1984. 328 p.
NAOUM, Flávio Augusto. Doenças que alteram os exames hematológicos. São Paulo:
Atheneu, 2010. 220 p.
Componente Curricular Optativo I I

Carga Horária
34h

Ementa:
Componente curricular oferecido de acordo com a escolha dos discentes a partir do rol de
componentes optativos, previstos no PPC do curso: Leitura, Produção e Interpretação de
texto, Inglês Instrumental, PrimeirosSocorros, Biosegurança, Farmácia Oncológica,
Interpretação de Exames Laboratoriais ,Química Forense
Objetivo:
Oferecer ao discente a oportunidade de adquirir conhecimentos em
componentes curriculares específicos dentro das Ciências Farmacêuticas.
Bibliografia Básica:
São disponibilizadas, no mínimo, 3(três) títulos, em conformidade com o componente
curricular escolhido pelos discentes, conforme descrito no PPC do curso.
Bibliografia Complementar:
São disponibilizadas, no mínimo, 5(cinco) títulos, em conformidade com o componente
curricular escolhido pelos discentes, conforme descrito no PPC do curso.

Componente curricular
GARANTIA DA QUALIDADE
EM ALIMENTOS

10º Período
Carga horária total
52 h

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

18 h

34 h

Ementa:
- Histórico, evolução, definições e funções do controle de qualidade.
- Qualidade na cadeia produtiva dos alimentos. Ferramentas de controle: Boas práticas de
fabricação (BPF), Padrões de identidade e de qualidade.
-Requisitos higiênico-sanitários da indústria de alimentos, Controle de Pragas, Procedimentos
Padrão de Higiene Operacional (PPHO), Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC).
- Normas nacionais e internacionais. Legislação de alimentos. Garantia de qualidade.

Auditorias técnicas certificações específicas.
Objetivos:
Conhecer e analisar os aspectos envolvidos no controle de qualidade de alimentos;
- Diferenciar os conceitos envolvidos com qualidade de alimentos;
- Conhecer as normas nacionais e internacionais de produção de alimentos e controle de
qualidade;
- Organizar o departamento de controle de qualidade de alimentos;
- Aplicar normas de qualidade;
- Avaliar o(s) sistema (s) implantados(s),as etapas e os itens de produção.
Bibliografia Básica:
BERTOLINO, Marco Túlio. Gerenciamento da qualidade na indústria alimentícia: ênfase
na segurança dos alimentos. Porto Alegre, RS: Artmed, 2010. 320 p.
DIAS, Juliane (Coord.). Implementação de sistemas da qualidade e segurança dos
alimentos, v. 1. Londrina, PR: Midiograf, 2010. 130, [12] p.
DIAS, Juliane (Coord.). Implementação de sistemas da qualidade e segurança dos
alimentos, v. 2. Londrina, PR: Midiograf, 2012. 138 p.
RIEDEL, Guenther. Controle sanitário dos alimentos. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2005.
455 p.
Bibliografia Complementar:
FRANCO, Bernadette Dora Gombossy de Melo; LANDGRAF, Mariza. Microbiologia dos
alimentos. São Paulo: Atheneu, 2008. 182 p.
GERMANO, Pedro Manuel Leal; GERMANO, Maria Izabel Simões. Higiene e vigilância
sanitária de alimentos: qualidade das matérias-primas, doenças transmitidas por alimentos,
treinamento de recursos humanos. 4. ed. rev. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. 1034 p.
SALINAS, Rolando D. Alimentos e nutrição: introdução à bromatologia. 3. ed. Porto Alegre:
Artmed, c2002. 278 p.
TONDO, Eduardo César; BARTZ, Sabrina. Microbiologia e sistemas de gestão da
segurança de alimentos. Porto Alegre, RS: Sulina, 2012. 263 p.
Periódico:
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY=CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS,
Campinas, SP:
Sociedade Brasileira de Ciencia e Tecnologia de Alimentos, 1981-

ISSN 1678-457X

Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_01012061/lng_pt/nrm_iso.>

Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

BIOQUIMICA CLINICA
52 h
34h
18h
Ementa:
Metabolismo de Purinas e pirimidinas. Gota. Proteínas e seu fracionamento. Lipídeos e seu
fracionamento. Diabetes Mellitus. Coagulação sanguínea e sua Interpretação. Interpretação
de análises bioquímicas em sangue, urina e outros líquidos biológicos. Provas especiais de
exploração da função hepática. Provas especiais de exploração de função renal. Estudo do
Heme e Icterícias. Estudo de Hormônios em Laboratório de Análises Clínicas. Diagnóstico
Enzimático. Exame físico-químico do sedimento urinário. Pesquisa e determinação
bioquímicas mais usuais procedidos em meios biológicos. Seminários associados aos
Fundamentos Teóricos.
Objetivos:
Ao final do curso o aluno estará apto a compreender as principais técnicas laboratoriais
concernentes a exames de sangue, urina e de outros líquidos biológicos e correlacionará as
mesmas com os resultados obtidos e posterior interpretação clínica.
Bibliografia Básica:
BAYNES, John W.; DOMINICZAK, Marek H. Bioquímica médica. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, c2011. 653 p.
CHAMPE, Pamela C.; HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica ilustrada. 4.
ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2009. 519 p.
TYMOCZKO, John L.; BERG, Jeremy Mark; STRYER, Lubert. Bioquímica fundamental.
Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2011. 748 p.
Bibliografia Complementar:
BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W.;PARADISO, Michael A.Neurociências: desvendando
o sistema nervoso. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, c2008. 857 p.
BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica. 7. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2014. 1184 p.
KOOLMAN, Jan; RÖHN, Klaus-Heinrich. Bioquímica: texto e atlas. 4. ed. Porto Alegre, RS:
Artmed, 2013. 529 p.
MURRAY, Robert K. et al. Bioquímica ilustrada de Harper. 29. ed. Porto Alegre, RS:
AMGH Ed., 2014. 818 p.
NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 6. ed. Porto
Alegre, RS: Artmed, 2014. 1298 p.
OLSZEWER, Efrain. Radicais livres em medicina. 2. ed. São Paulo: Fundo Editorial Byk,
1995. 204 p.
SACKHEIM, George I; LEHMAN, Dennis D.Química e bioquímica para ciências
biomédicas. 8. ed. São Paulo: Manole, 2001. 644 p.
VOET, Donald; VOET, Judith G.;PRATT, Charlotte W. Fundamentos de bioquímica. Porto
Alegre: Artmed, 2008. 1264 p.
VOET, Donald; VOET, Judith G. Bioquímica. 4. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2013.1481 p.
Periódico:
REVISTA BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS. Rio de Janeiro, RJ: Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas, 1969-. Trimestral. ISSN 0370-369X. Disponível em:<
http://sbac.org.br/rbac.aspx

Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI
130h
130h
Ementa:
Propiciar vivência dos acadêmicos em laboratórios de análises clínicas assim como em
ambiente de indústria tanto de medicamento como de alimentos.
Objetivos:
Propiciar ao acadêmico:
- Desenvolver habilidade em todos os setores dentro de um laboratório de análises clínicas,
desde a coleta, análises de bioquímica, imunologia, hematologia, uroanálises, microbiologia
até a emissão dos laudos.
- Desenvolver habilidade em vários setores de rotina dentro de uma indústria farmacêutica
ou de alimentos
Bibliografia Básica:
HECKNER, Fritz; FREUND, Mathias. Hematologia: microscópica prática. 9. ed., rev. e
ampl. São Paulo, SP: Santos Ed., 2000. 136 p.
KONEMAN, Elmer W. et al. Diagnóstico microbiológico: texto e atlas colorido. 6. ed. Rio
de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2008. 1565 p.
SALINAS, Rolando D. Alimentos e nutrição: introdução à bromatologia. 3. ed. Porto
Alegre, RS: Artmed, c2002. 278 p.
Bibliografia Complementar:
CARVALHO, Paulo Roberto de. Boas práticas químicas em biossegurança. Rio de Janeiro,
RJ: Interciência, 1999. 132 p.
COSTA, Marco Antonio F. da. Qualidade em biossegurança. Rio de Janeiro, RJ:
Qualitymark, c2000.100 p.
GAVA, Altanir Jaime; SILVA, Carlos Alberto Bento da; FRIAS, Jenifer Ribeiro Gava.
Tecnologia de alimentos: princípios e aplicações. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Nobel,
c2009. 511 p.
GIANA, Héctor Enrique. Sistema integrado de gestão em laboratórios de análises
clínicas: gênese ou apocalipse?. São Paulo, SP: Miriam Ed., 2003. 335 p.
MILLER, Otto. Laboratório para o clínico. 8.ed. São Paulo, SP: Atheneu, 1999. 607 p.
Periódico:
REVISTA BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS. Rio de Janeiro, RJ: Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas, 1969-. Trimestral. ISSN 0370-369X. Disponível em: <
http://sbac.org.br/rbac.aspx>

Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

GARANTIA DA QUALIDADE
EM ANÁLISES CLÍNICA
52 h
34 h
18h
Ementa:
Conceito de Qualidade.Garantia da Qualidade. Fases envolvidas na rotina de um Laboratório
de Análises Clínicas. Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos
(RDC 302/2005). Padronização. Controle de Qualidade. Controle de Qualidade Interno e
Externo. ISO 9000. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RDC nº
306/2004).
Objetivos:
- Fornecer aos alunos informações acerca da importância Garantia da Qualidade em
Análises Clínicas, uma exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (RDC
302/2005), em face das exigências cada vez maiores da qualidade dos serviços prestados
aos clientes e da necessidade de se assegurar que os resultados obtidos reflitam de forma
fidedigna a situação clínica apresentada pelo paciente.
Bibliografia Básica:
CARVALHO, Marly Monteiro de; PALADINI, Edson. Gestão da qualidade: teoria e casos.
2.ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2012. 456 p.
GIANA, Héctor Enrique. Sistema integrado de gestão em laboratórios de análises
clínicas: gênese ou apocalipse?. São Paulo, SP: Miriam Ed., 2003. 335 p.
GIL, Eric S. Controle físico-químico de qualidade de medicamentos. 3.ed. São Paulo,
SP: Pharmabooks, 2010. 511 p.
Bibliografia Complementar:
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). RDC nº 302 de 13 de outubro
de 2005. Dispõe sobre Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos.
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 out. 2005. Disponível em: <
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/851107004999939f90f5b66dcbd9c63c/RESOL
U%C3%87%C3%83O+ANVISA+RDC+N%C2%BA+30205+LABORAT%C3%93RIO+CL%C3%8DNICO.pdf?MOD=AJPERES>
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). RDC nº 306 de 07 de
dezembro de 2004. Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder
Executivo, Brasília, DF, 10 dez.2004, Seção 1.Disponível em: <
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/10d6dd00474597439fb6df3fbc4c6735/RDC+N
%C2%BA+306,+DE+7+DE+DEZEMBRO+DE+2004.pdf?MOD=AJPERES>
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). Segurança do paciente e
qualidade em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasilia, DF:
ANVISA, 2012. 120 p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9000. Sistema de
gestão da qualidade: fundamentos e vocabulário. Rio de Janeiro, ABNT, 2000. 25 p.
Disponível em: < http://www.cefetsp.br/edu/jcaruso/apostilas/iso9000.pdf>
GESTÃO da qualidade laboratorial: é preciso entender as variáveis para controlar o
processo e garantir a segurança do paciente. Análises clínicas, n. 1, set. 2011 Disponível
em: <http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/132/encarte_analises_clinicas.pdf>
MARSHALL JUNIOR, Isnard et al. Gestão da qualidade. 7. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro,
RJ: FGV Ed., 2006. 195 p.
MOURA, Roberto A. de Almeida. Colheita de material para exames de laboratório. Rio

de Janeiro, RJ: Atheneu, 1987. 241 p.
WALLACH, Jacques B. Interpretação de exames de laboratório. 6. ed. Rio de Janeiro,
RJ: MEDSI, 1999. 1098 p.
Periódico:
REVISTA BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS. Rio de Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira
de Análises Clínicas, 1969-. Trimestral. ISSN 0370-369X. Disponível em: <
http://sbac.org.br/rbac.aspx>
Componente curricular

Carga horária total

Carga horária
teórica

Carga horária
prática

MICROBIOLOGIA CLINICA
52 h
34 h
18h
Ementa:
Estudo da morfologia, fisiologia e patogenia das bactérias. Estudo da patologia das doenças
infecciosas. Técnicas de esterilização. Preparo e funcionamento dos meios de cultura.
Isolamento e identificação da flora humana normal e de bactérias de interesse clínico através
de técnicas microbiológicas. Estudo da morfologia, fisiologia e patogenia de fungos.
Isolamento e identificação de fungos e leveduras de interesse clínico.
Objetivos:
Correlacionar e entender o funcionamento e importância do setor diagnóstico microbiológico
na Saúde Pública.
Bibliografia Básica:
BROOKS, Geo F. et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 25. ed.
Porto Alegre, RS: AMGH Ed., c2012. 813 p.
KONEMAN, Elmer W. et al. Diagnóstico microbiológico: texto e atlas colorido. 6. ed. Rio
de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2008. 1565 p.
TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 10. ed. Porto
Alegre, RS: Artmed, 2012. 934 p.
Bibliografia Complementar:
LACAZ, Carlos da Silva. Micologia médica. 5. ed. rev. ampl. São Paulo, SP: Sarvier, 1973.
502 p.
LACAZ, Carlos da Silva. Tratado de micologia médica Lacaz. 9. ed. São Paulo: Sarvier,
2002. 1104 p.
MURRAY, Patrick R.; CURY, Arlete Emily. Microbiologia clínica. 2. ed. São Paulo, SP:
Medsi, 2002. 392 p.
PELCZAR, Michael J.; CHAN, Eddie Chin Sun; KRIEG, Noel R. Microbiologia: conceitos e
aplicações. 2. ed. São Paulo, SP: Makron Books, c1997. 2 v.
VERONESI, R. Doenças infecciosas e parasitárias. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 1991. 1082 p.
VERSALOVIC, James (Ed.). Manual of clinical microbiology. 10th ed. Washington, D.C:
ASM Press, c2011. 2 v.

6 ARTICULAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO
ÂMBITO DO CURSO DE FARMÁCIA

A FMC busca consolidar a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão.
Nesse sentido, reafirma a extensão e a pesquisa como integrantes efetivos do processo
acadêmico, em que toda ação deve estar vinculada ao processo de formação de pessoas
e de geração de conhecimento, tendo o discente como protagonista de sua formação para
obtenção de competências necessárias à atuação profissional e de sua formação cidadã.
A FMC contém, em sua estrutura, coordenações de extensão e de pesquisa, que
desenvolvem suas ações em estreita articulação com a coordenação de Curso.
Dessa forma, realiza projetos de extensão como o Programa Bairro Saudável, de caráter
interinstitucional e interdisciplinar, desenvolvido no bairro de Custodópolis, com ampla
participação dos discentes da FMC e de outras instituições parceiras, com o objetivo de
desenvolver projetos de pesquisa e de intervenção, e participação da comunidade
envolvida. Há outros projetos, também com participação dos discentes, como o Projeto da
Caminhada (grupos de obesos, hipertensos e diabéticos), o Projeto de Controle do
Tabagismo (grupos de dependentes da nicotina) e o Projeto Trabalho-CSEC. Esses
projetos originam pesquisas, publicadas e/ou apresentadas em Congressos.
Além disso, a coordenação de extensão oferece vários cursos de interesse dos discentes,
que também favorecem o contato dos mesmos com a comunidade. Destaca-se ainda, o
Dia Nacional de Solidariedade Social, realizado anualmente, que proporciona a articulação
da extensão com o ensino gerando grande envolvimento dos discentes e dos docentes.
No que se refere à pesquisa, a FMC realiza anualmente a Semana Científica, com
premiação dos principais trabalhos apresentados e considerável participação dos
discentes e docentes.
Além da Semana Científica, em 2013 e 2014, a FMC sediou, em parceria com o Conselho
Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ, o PharmaCampos,
Congresso Fluminense de Ciências Farmacêuticas, que acontece a partir da organização
da Coordenação do Curso de Farmácia da IES com a participação de alunos, docentes,
pesquisadores e profissionais de várias instituições de modo a contribuir para a capacitação
e divulgação de pesquisas e discussões em áreas temática de interesse da profissão.
As atividades complementares, obrigatórias para a integralização do currículo do Curso,
proporcionam aos discentes a oportunidade de conciliar ensino-pesquisa-extensão.

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação de Farmácia, destacam que
o curso deve conciliar ensino-pesquisa-extensão, além de propiciar aos estudantes,
professores, profissionais da saúde e pacientes a ampliação das oportunidades de
aprendizagem, pesquisa e trabalho. Assim, a formação farmacêutica da FMC pretende
buscar uma permanente articulação do ensino com a pesquisa e a extensão.
Para alcançar esse objetivo, é necessário criar algumas estratégias essenciais, a fim de
que o curso possa ser sustentado nos três pilares da formação acadêmica:
ü Reconhecimento de que a formação acadêmica não se restringe às atividades
curriculares desenvolvidas no ambiente das salas de aula, mas se estende aos espaços
formais de pesquisa e extensão universitária;
ü Concepção de que o professor, pesquisador e extensionista exerce funções
diferenciadas, porém não dissociadas no tempo/espaço;
ü Compreensão da extensão não somente como atividade de prestação de serviço, de
ação comunitária ou como instrumento político-social, mas como realidade permanente
e inerente ao papel da instituição junto à sociedade.
Dessa forma, a articulação ensino-pesquisa-extensão busca garantir a interface entre a
instituição, o Curso, o sistema de saúde e a população, favorecendo a aprendizagem na
prática, amparada pela metodologia científica e integrada ao sistema prestador de serviços.
7 CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM E DE PRÁTICA
Os diferentes cenários de aprendizagem e de prática favorecem o desenvolvimento, pelos
discentes, de capacidades de modo articulado e contextualizado, possibilitando a
construção das competências necessárias ao exercício da profissão farmacêutica.
Considerando as características próprias do Curso de Farmácia, o processo ensinoaprendizagem ultrapassa os limites das salas de aula e dos espaços internos da instituição.
As experiências educacionais indispensáveis requerem a integração teoria e prática, a
inserção dos discentes em contextos reais dentro das diferentes áreas das Ciências
Farmacêuticas.
Desse modo, o Curso proporciona aos discentes atividades práticas a partir do terceiro
período, referenciadas nos princípios da metodologia científica, estágio supervisionado,
extensão universitária.
Dessa forma, o Curso disponibiliza diferentes cenários de ensino-aprendizagem, permitindo
ao discente conhecer e vivenciar, em equipe multiprofissional, várias situações de vida,
organização da prática e do trabalho.

7.1 Salas de aula, centro de estudos, auditórios e anfiteatros:
A FMC disponibiliza ao Curso 13 salas de aula, 3 anfiteatros, 1 auditório e 1 Centro de
Estudos.
Todos esses espaços são refrigerados, com recursos necessários e em número adequado
às atividades do Curso de Farmácia da FMC. Destinam-se ao desenvolvimento de instruções
teóricas, seminários, discussão de casos clínicos, orientações para a realização de
atividades

práticas,

conferências,

seminários

interdisciplinares,

palestras,

eventos

científicos, entre outros. Estão disponíveis para uso: amplificadores, cabos VGA, caixas de
som, computadores para projetor multimídia, DVD, microfones com e sem fio, de lapela,
projetores de multimídia e telas de projeção.
Na tabela 8 é apresentada a distribuição dos espaços da FMC, HEAA, CSEC e das
instituições conveniadas.
Quadro 8 - Identificação e capacidade das salas de aula e auditórios/anfiteatros do
Curso de Farmácia
Salas de Aula/Auditórios/Anfiteatros

Capacidade

Sala nº 01 (FMC)

96 lugares

Sala n° 02 (FMC)

96 lugares

Sala n° 03 (FMC)

50 lugares

Sala n° 04 (FMC)

50 lugares

Sala n° 05 (FMC)

50 lugares

Sala n° 06 (FMC)

96 lugares

Sala n° 07 (FMC)

40 lugares

Sala n° 08 (FMC)

48 lugares

Sala nº 09 (FMC)

25 lugares

Sala n° 10 (FMC)

102 lugares

Sala n° 11 (FMC)

100 lugares

Anfiteatro (FMC)

250 lugares

Sala do 3º andar (HEAA)

25 lugares

Sala do 4º andar (HEAA)

25 lugares

Auditório I do HEAA

45 lugares

Anfiteatro Honor Sobral (HEAA)

140 lugares

Anfiteatro da Sociedade

120 lugares

Fluminense de Medicina e Cirurgia
Centro de Estudos (CSEC)

30 lugares

7.2 Biblioteca Prof. Luiz Augusto Nunes Teixeira
A biblioteca da FMC, denominada Prof. Luiz Augusto Nunes Teixeira, tem, como missão,
incentivar o uso e a geração de informação na área de Ciências da Saúde, promovendo o
acesso e disponibilizando a informação especializada de modo a apoiar as atividades de
ensino, de pesquisa e de extensão da FMC.
A biblioteca é destinada aos discentes, aos docentes e aos colaboradores da FMC, assim
como aos pesquisadores da área da saúde e à comunidade. Está localizada no andar
térreo do prédio “Centro de Medicina Experimental Geraldo Venâncio”, dentro do espaço
físico da IES e oferece um espaço organizado, climatizado, bem iluminado e sinalizado.
Ocupa uma área física de 389,35 m2, sendo 103,33 m2 para o acervo, 246,51 m2 para os
usuários e 39,51 m2 para prestação de serviços aos usuários com mobiliário e equipamentos
adequados para o setor. Especificamente a biblioteca oferece espaços para estudos
individuais e em grupo. Há ainda salas de recepção, de administração da biblioteca, de
processamento técnico e de multimídia.
A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados das 8h às 12h.
Oferece serviços de consulta local, empréstimo, empréstimo especial, devolução, renovação
e reserva de livros e periódicos, divulgação da informação, pesquisa bibliográfica, nada
consta, orientação de normatização dos trabalhos acadêmicos, pesquisa em bases de
dados, comutação bibliográfica e serviços de divulgação e comunicação. Promove o acesso
a outras redes, bases de dados, consultas, leituras e pesquisas na WEB. Seus serviços são
automatizados pelo software PERGAMUM- Sistema Integrado de Bibliotecas, funcionando
de forma integrada desde a aquisição e o empréstimo de documentos até a rede de gestão
de bibliotecas.
O acervo de livros, atualizado constantemente, é constituído de mais de 3000 títulos, 9000
exemplares e com centenas de títulos de periódicos científicos, nacionais e internacionais
impressos, base de dados de livros e periódicos eletrônicos, indicados pelas bibliografias
básicas e complementares dos docentes e sugeridos pelos discentes. Também compõe-se
de teses, dissertações e monografias, fitas de vídeo, CDs, DVDs, folhetos, entre outros,
todos à disposição dos usuários. O catálogo do acervo está disponibilizado na home page
da biblioteca: http://www.biblioteca.fmc.br.
A política de aquisição e de expansão do acervo atende aos programas dos cursos
oferecidos pela Instituição, em consonância com o seu Projeto Pedagógico, considerando
ainda os padrões e as relações números/alunos para cada componente curricular
estabelecido pelos critérios do Instituto Nacional de Pesquisa (INEP). A seleção das
aquisições obedece a uma ordem de prioridades, levando-se em conta as indicações

bibliográficas de cada componente curricular, as sugestões dos usuários, as atualizações
necessárias e as estatísticas de reservas dos livros.
A biblioteca da FMC participa e coopera com redes corporativas de informações: BIREME
(Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde), COMUT (Rede de Comutação
bibliográfica), CBIES/RJ (Grupo de Compartilhamento entre Bibliotecas de Instituições de
Ensino Superior do Rio de Janeiro), Rede PERGAMUM, e a ICAP (Indexação compartilhada
de Artigos de Periódicos).
7.3 Laboratórios
A FMC possui laboratórios especializados devidamente equipados, com infraestrutura
necessária para o desenvolvimento de atividades práticas, de pesquisas técnico-científicas
e assistidos permanentemente por técnicos capacitados. Esses laboratórios também
funcionam como núcleos de práticas profissionais. Totalizam 11 laboratórios: Laboratório de
Anatomia; Laboratório Multidisciplinar de Microscopia I; Laboratório de Histologia e Biologia;
Laboratório de Patologia Geral e Anatomia Patológica; Laboratório Multidisciplinar de
Microscopia II; Laboratório Multidisciplinar de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia;
Laboratório Multidisciplinar de Fisiologia, Farmacologia, Química e Toxicologia; Laboratório
de Bioquímica; Laboratório de Informática; Laboratório Multidisciplinar de Habilidades e
Laboratório Multidisciplinar de Emergências.
7.3.1 Laboratório de Anatomia
É um conjunto composto por sala de atendimento ao discente, sala de preparo de peças
glicerinadas, sala de preparo e fixação de cadáveres (esta com 3 cubas e uma bancada fixa)
e anatômico (com 3 cubas grandes e 3 cubas pequenas) para armazenamento de cadáveres
e peças anatômicas. O anatômico possui ainda 12 bancadas móveis de aço inoxidável para
estudo prático, acervo de peças anatômicas formolizadas, glicerinadas e sintéticas e 12
caixas de ossos. Atende ao componente curricular de Anatomia.
7.3.2 Laboratório multidisciplinar de Microscopia I
Utiliza-se para observação em microscopia óptica, funcionando com 32 microscópios ópticos
binoculares, distribuídos em 8 bancadas, projetor de lâminas em sistema de vídeo, sistema
de televisão acoplado à câmara de microfilmagem, 1 microscópio óptico trinocular para
microfotografia, sistema de captura e de processamento digital de imagem microscópica.
Atende ao componente curricular de Citologia e Genética e Farmacobotânica.

7.3.3 Laboratório de Histologia e Embriologia
Possui sala de atendimento ao discente e sala para preparo de lâminas histológicas, com
micrótomo manual, histotécnico e bancada de coloração. O acervo compõe-se de 40 caixas
de lâminas, 10 caixas de lâminas reserva, coleção de moldes de embriões e de fetos
formolizados em vários estágios de desenvolvimento, estando integrado ao laboratório
multidisciplinar de microscopia I e atendendo ao componente curricular de Histologia e
Embriologia.
7.3.4 Laboratório de Patologia Geral e Anatomia Patológica
Conjunto constituído por sala de atendimento ao discente e sala para armazenamento de
peças anatômicas formolizadas. O acervo compõe-se de 45 caixas de lâminas e de peças
anatômicas formolizadas com representação de doenças dos sistemas gastrointestinal,
respiratório, genito-urinário, nervoso, ósteo-articular e endócrino, estando integrado ao
laboratório multidisciplinar de microscopia I. Atende aos componentes curriculares Patologia
e Citopatologia Clínica.
7.3.5 Laboratório multidisciplinar de Microscopia II
Utiliza-se para observação em microscopia óptica, funcionando com 25 microscópios ópticos
binoculares distribuídos em 8 bancadas com prateleiras, bicos de Bunsen e demais
equipamentos e vidrarias. Esse laboratório atende aos componentes curriculares de
Microbiologia Básica, Microbiologia Clínica, Parasitologia Básica e Parasitologia Clínica,
Hematologia Clínica, Garantia da Qualidade em Análises Clínicas.
7.3.6 Laboratório multidisciplinar de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia
Possui sala de atendimento ao discente, sala de suporte e de montagem de material para
prática, sala de lavagem e de esterilização com uma câmara asséptica e sala de avaliação
de preparo de material microbiológico. É utilizado pelos componentes Microbiologia,
Microbiologia Clínica, Parasitologia Básica, Parasitologia Clínica e Imunologia Básica e
Parasitologia Clínica .
7.3.7 Laboratório multidisciplinar de Fisiologia, Farmacologia, Química e Toxicologia
O conjunto é constituído por sala de atendimento ao discente, laboratório para apresentação
de seminários e demonstração prática para grupos de discentes, sala de simulação e dois
laboratórios com 3 bancadas grandes, apto para preparo de materiais, com lavador de olhos
de emergência. Possui os seguintes aparelhos: quimógrafos,

respiradores, estimuladores, manômetros de mercúrio, tambores esfumaçados, aquário
termostato e mesa cirúrgica. Possui Sistema de Ensino Computadorizado de Aquisição de
Dados em Tempo Real (PTB4264/1), que permite a realização de vários experimentos
fisiológicos, incluindo atividades dos sistemas respiratório, cardiovascular e muscular,
assim como experimentos biopotenciais. Atende especificamente aos componentes
curriculares Fisiologia I e II, Farmacologia I e II, Farmacologia Clínica, Toxicologia, Química
Geral, Química Orgânica I e II, Análise Orgânica, Química Farmacêutica I e II.
7.3.8 Laboratório de Bioquímica e Ciências Farmacêuticas
O conjunto é constituído por sala de atendimento ao discente, sala de preparo de materiais
e dois laboratórios com 3 bancadas grandes, com lavador de olhos de emergência. Possui
os seguintes aparelhos: capela grande de exaustão de gases, banho maria, balança analítica
e semianalítica, centrífuga, deonizador, estufa de secagem e esterilização, agitador
magnético e aquecedor, espectofotômetro digital e destilador. Utilizado especificamente pelo
componente curricular Bioquímica I e II e Bioquímica Clínica, Controle de Qualidade de
Medicamentos, Bromatologia e Garantia de Qualidade em Alimentos, Farmacotécnica I e II
e III, Homeopatia.
7.3.9 Laboratório de Informática
A legislação dispõe que a IES deverá disponibilizar de maneira suficiente laboratórios ou
outros meios implantados de acesso à informática para o curso, considerando, em uma
análise sistêmica e global, os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número total
de usuários, acessibilidade, velocidade de acesso à internet, política de atualização de
equipamentos e softwares e adequação do espaço físico.
O parque computacional conta com cerca de 150 computadores distribuídos pela instituição,
ligados em rede sem fio e rede local. A rede sem fio é disponibilizada a todos os discentes.
A FMC possui uma página na internet www.fmc.br e correio eletrônico fmc@fmc.br.
Além disso a FMC possui um laboratório de informática, instalado em uma área física de 140
(cento e quarenta) metros quadrados, com 32 (trinta e dois) computadores, instalados sobre
bancadas especiais, 32 (trinta e duas) cadeiras, um quadro branco e uma sala de projeção.
Destaca-se que um elevado número de alunos, bem como a expressiva maioria dos
docentes fazem uso de seus próprios notebooks.

7.3.10 Laboratório Multidisciplinar I
Composto por sala de atendimento ao discente e 5 salas (estações) multiuso, interligadas e
separadas por vidro que permite a visibilização entre elas. Uma das salas possui
acomodações e recursos audiovisuais para instruções teóricas. O acervo é constituído por 3
braços para punção venosa, 1 braço elétrico para punção arterial, 1 manequim de cateter de
urologia, 1 manequim para toque retal, 1 manequim Noelle (para simulação do trajeto do
parto, toque e avaliação do colo uterino, simulação de punção periférica e intubação
orotraqueal), 6 vulvas para avaliação de apagamento do colo uterino, 2 mamas, 1 manequim
para ausculta cardíaca e 1 aparelho de eletrocardiograma. Esse laboratório atende aos
componentes curriculares: Primeiros Socorros e Semiologia.
7.3.11 Laboratório Multidisciplinar II
Composto por 4 salas (estações) específicas para o treinamento em emergências médicas,
baseado nos protocolos do ACLS (Suporte Avançado de Vida em Cardiologia), ATLS
(Suporte Avançado de Vida no Trauma) e PALS (Suporte Avançado de Vida em Pediatria).
O acervo é constituído por: 1 manequim adulto, 1 manequim avançado (para realização de
punção periférica, intubação orotraqueal, passagem de sonda nasogástrica e ressuscitação
cardiopulmonar - RCP), 2 traqueias, 1 dorso de punção venosa profunda, 1 manequim para
RCP e obstrução de vias aéreas, 1 dorso de hemotórax e pneumotórax, 3 manequins de
neonato listrado, 2 dorsos de punção liquórica, 5 cabeças de intubação (3 adultos e 2
neonatos), 1 manequim de neonato para simulação de punção intraóssea, punção venosa
periférica e intubação, 2 manequins de neonato para RCP, 1 dorso para traqueostomia, 5
dorsos para massagem cardíaca (3 adultos e 2 pediátricos) e 2 esqueletos anatômicos.
Possui os seguintes instrumentos: 2 bombas de infusão, 3 capacetes, 01 desfibrilador
simples, 1 desfibrilador/sincronizador, 1 respirador Takaoka, 6 laringoscópios (2 adultos e 4
pediátricos), 1 negatoscópio, 6 ambus (4 adultos e 2 pediátricos), 4 pranchas de resgate, 6
imobilizadores de braços e pernas, 2 monitores de eletrocardiograma e 1 KED adulto
(equipamento para estabilização). Esse laboratório atende ao componente curricular
Anatomia, Fisiologia I e II e Primeiros Socorros.
7.4 Centro de Saúde Escola de Custodópolis Dr. José Rodrigues Coura (CSEC)
O CSEC é a unidade básica de saúde da FMC na qual se realizam atividades de assistência
e de ensino, de pesquisa e de extensão. Localiza-se em Guarus, primeiro distrito de Campos
dos Goytacazes, no bairro de Custodópolis. Funciona como um polo de

atendimento para Custodópolis e entorno, nos quais a maioria dos moradores encontra-

se numa situação de vulnerabilidade social. Há 35 anos, essa unidade mantém atendimento
na área de Pediatria, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, ampliando-se como um
cenário do processo ensino-aprendizagem a partir de 1999.
Atualmente, o CSEC se consolida cada vez mais como de excelência na assistência à saúde,
abrangendo ações curativas e de reabilitação, além das de promoção e de prevenção objetivo
da Saúde Coletiva e Medicina de Família e Comunidade. A partir de 2006, os atendimentos
das clínicas básicas passaram a funcionar como cinco novos módulos importantes na
atenção médica atual: Saúde da Mulher, Saúde do Adulto (ênfase na hipertensão arterial e
diabetes), Saúde do Idoso, Saúde Mental e Saúde da Criança. As especialidades existentes
dão suporte aos módulos, como Dermatologia, Psiquiatria, Otorrinolaringologia, Cardiologia,
neurologia. Em 2008, estruturou-se o Programa Bairro Saudável: tecendo redes, construindo
cidadania, consolidando essa unidade como espaço de ensino-pesquisa-extensão, além de
assistência à saúde para os discentes da FMC (curso de Farmácia e de Medicina) e de outras
Instituições de Ensino Superior de Campos. A partir de 2010, quatro outros projetos foram
implantados. O Projeto Família Saudável I, como o da Estratégia Saúde da Família, visa a
um atendimento integral, realizado por uma equipe básica de profissionais de saúde,
abrangendo em torno de 400 famílias, numa área geográfica adscrita e contígua à unidade.
O projeto Saúde do Homem tem como prioridade o atendimento das questões ligadas à
sexualidade e à prevenção do câncer de próstata. O Projeto de Caminhada, em parceria com
a Universidade Estácio de Sá, tem como objetivo os portadores de hipertensão arterial
sistêmica, diabetes, sobrepeso, obesidade e os tabagistas. O projeto Combate ao Tabagismo
é realizado em parceira com a Secretaria Municipal de Saúde de Campos e segue a
normatização do Ministério da Saúde, o que possibilita a garantia de medicamentos, quando
necessário.
O Curso de Farmácia da FMC participa ativamente das atividades realizadas no CSEC com
ações integradas com a equipe multidisciplinar realizando atendimento farmacêutico com os
usuários e desenvolvendo ações sociais e projetos de extensão para contribuir com a
melhoria da qualidade de vida da população.
7.5 Hospital Escola Álvaro Alvim (HEAA)
O HEAA faz parte das instituições mantidas pela FBPN e integra a estrutura disponível aos
discentes do Curso.
Foi criado por iniciativa da FBPN que, em 1ọ de outubro de 1979, anexou ao seu patrimônio
a Liga Campista e Norte Fluminense de Combate ao Câncer instalada no prédio inacabado

do atual HEAA. Com sete andares e 6.899 m² de área construída, empreenderam-se, a partir
daí as obras de sua conclusão. Na década de 80, oferecia os serviços de ambulatórios e
consultas, laboratórios de análises clínicas, histopatologia e raios-x aos usuários do INAMPS.
Em 1996, o Hospital Álvaro Alvim passou por uma grande reforma estrutural e funcional no
intuito de torná-lo apto a oferecer internações clínicas e cirúrgicas. Isso aconteceu em abril
de 1997, quando passou à categoria de Hospital Escola da Faculdade de Medicina de
Campos, tendo seus serviços estruturados de acordo com a estrutura organizacional da IES.
Atualmente, o HEAA funciona com 130 leitos, dos quais 92 são destinados ao SUS, 23 para
particulares e convênios e 15 para UTI. O Centro Cirúrgico tem 5 salas. Em 2013, o total de
atendimentos realizados, de convênios e particulares, foi de 43.319 e, pelo SUS, 363.874.
Em junho de 2006, o HEAA, após análise técnica da área física e de seus documentos, foi
certificado pelo MEC/MS, com base nos critérios estabelecidos pela Portaria Interministerial
n.ọ 1.000 de 15/4/2004 e reconhecido como Hospital de Ensino pela Portaria Interministerial
n.ọ 1.677 de 10/10/2006. Em 26/9/2011 essa certificação foi renovada, Portaria
Interministerial n.º 2.278.
Seu quadro de profissionais é constituído de docentes da FMC e de outros profissionais da
área de saúde. É um espaço privilegiado de atividades práticas relacionadas aos diversos
componentes curriculares e ao estágio curricular obrigatório, especialmente para os alunos
do curso de Farmácia pois é no HEAA funciona a Farmácia Escola Prof. Wilson Paes. Em
suas instalações há, ainda, a presença de acadêmicos do curso de Medicina da FMC bem
como de outras IES ligadas à área da saúde.
O HEAA possui diversos serviços de atendimento à população como:
ü Serviços ambulatoriais e hospitalares: assistência social, ambulatórios e cirurgias nas
áreas de clínica médica, cardiologia, dermatologia, cirurgia geral, ginecologia, neurologia,
oftalmologia, oncologia, otorrinolaringologia, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, urologia,
angiologia, nefrologia, endocrinologia, gastroenterologia, psiquiatria, reumatologia,
mastologia, ortopedia, psicologia, nutrição e dietética, unidade de terapia intensiva e centro
de infertilidade.
ü Serviços de apoio ao diagnóstico: densitometria óssea, ecocardiografia com Doppler,
eletrocardiograma,

eletroencefalograma,

endoscopia

digestiva,

hemodinâmica

e

cardiologia intervencionista, laboratório de anatomia patológica e citopatologia, laboratório
de patologia clínica, núcleo de desenvolvimento e investigação molecular (NUDIM), serviço
de imagem com radiologia, ultrassonografia, mamografia de alta resolução e tomografia,
além de serviço de verificação de óbitos.
ü Serviço de Farmácia Hospitalar: dispensação de medicamentos e materiais para os
pacientes internados e em atendimento laboratorial, inclusive com farmácia satélite
localizada no centro cirúrgico. Manipulação e dispensação de medicamentos oncológicos
no oncocentro.

ü Serviço de Análises Clínicas e Citopatologia: realização de exames laboratoriais de
Hematologia, Microbiologia, Parasitologia e Citopatologia, Bioquímica de pacientes
ambulatoriais e internados.
A FMC também mantém convênio com 7 hospitais, públicos e privados, para as práticas
ambulatoriais e hospitalares, a saber: Hospital Ferreira Machado, Sociedade Portuguesa de
Beneficência de Campos, Santa Casa de Misericórdia de Campos, Hospital dos Plantadores
de Cana, Prontocardio, Abrigo João Vianna e Hospital Geral de Guarus, cujos leitos somados
aos disponíveis no HEAA totalizam 1.069 (hum mil e sessenta e nove) leitos.
7.6 FARMÁCIA ESCOLA PROF. WILSON PAES
A finalidade da Farmácia Escola é servir de campo prático das atividades de ensino, pesquisa
e extensão, visando o aperfeiçoamento acadêmico como instrumento de integração do aluno
a prática da assistência farmacêutica. A missão da Farmácia Escola é ser uma farmácia escola
modelo, ligada ao curso de Farmácia da FMC, contribuindo assim para a formação de
profissionais farmacêuticos de excelência, socialmente comprometidos com a garantia do
acesso e uso racional de medicamentos.
Na Farmácia Escola o discente tem a oportunidade de participar do atendimento a comunidade
externa com a prestação de informação e serviços de qualidade, voltadas para o uso racional
dos medicamentos. Funcionando como campo de estágio aos alunos do curso de Farmácia,
oferece treinamento e o desenvolvimento de competências profissionais para atuar na
produção, controle de qualidade e dispensação dos medicamentos, serviço de Atenção
Farmacêutica com o propósito de acompanhamento farmacoterapêutico dos usuários,
orientação adequada quanto o uso correto dos medicamentos visto que conta com
farmacêutico em tempo integral, inclusive nos finais de semana. Na Farmácia Escola são
realizadas várias atividades como conhecimentos sobre normas e rotinas de Armazenamento,
Distribuição, Dispensação e Controle de Estoque de medicamentos. Atividade de Farmácia
Clínica como acompanhamento da terapia medicamentosa, busca ativa e registro de reações
adversas a medicamentos, análise das medicações em uso para estudo de possíveis PRMs –
Problemas relacionados aos medicamentos e outros.

8 ESPAÇOS E ATIVIDADES DE APOIO ACADÊMICO
O Curso oferece espaços como a Secretaria Acadêmica, Central de Apoio Pedagógico (CAP),
Serviço de Apoio ao Educando (SAE), sala de Coordenação de Curso, sala de Professores,
Diretório Acadêmico, entre outros.
8.1 Secretaria Acadêmica
A Secretaria Acadêmica da FMC, disponível aos docentes e aos discentes do Curso, é
responsável pelo controle acadêmico, pelo registro e pela expedição de documentos em
conformidade com a legislação educacional vigente. É equipada adequadamente aos fins a
que se destina e possui sistema informatizado que possibilita aos discentes o acesso aos
resultados de avaliações, controle de frequência e demais informações necessárias ao
acompanhamento de seu desempenho acadêmico.
8.2 Central de Apoio Pedagógico (CAP)
Esse setor é responsável por organizar a utilização das salas de aula e equipamentos, bem
como outros recursos didáticos, sejam impressos ou audiovisuais.
Há uma equipe especializada no preparo de material para as aulas em forma de textos ou
projeções, bem como técnicos com habilidade para montagem e funcionamento de
equipamentos eletro-eletrônicos.
8.3 Serviço de Apoio ao Educando (SAE)
Esse serviço, composto por equipe multidisciplinar, destina-se a oferecer suporte e apoio aos
discentes mediante as dificuldades que possam surgir, decorrentes ou não do processo de
ensino-aprendizagem. Para isso, realiza atividades de orientação psico-pedagógica, de
aperfeiçoamento profissional e de prevenção em educação e saúde. É um serviço que tem
uma história de cerca de 20 anos na FMC, sendo um espaço consolidado de atenção ao
educando.
8.4 Salas de Coordenação de Curso
Espaços destinados às atividades de gestão do curso, no qual são realizados atendimentos
aos alunos para dirimir dúvidas, prestação de informações e realização de reuniões
individualizadas ou em pequenos grupos com os docentes, buscando sanar eventuais
fragilidades verificadas na condução do processo ensino-aprendizagem. Para isso são

disponibilizadas 2 salas, 1 para atendimento geral e outra para trabalho individual e
atendimentos individuais da coordenação.

8.5 Sala de Professores
Na FMC, a sala de professores é organizada de acordo com os fins a que se destina. Esse
espaço está disponível para docentes que atuam no Curso de Farmácia, bem como em outros
cursos da IES.
8.6 Diretório Acadêmico
A fim de que os discentes possam exercer seu direito de organização estudantil, a FMC
disponibiliza espaço, onde está instalado o diretório, com as condições físicas e
equipamentos necessários.
9 ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO AO CURRÍCULO
9.1 Trabalho de conclusão de curso
No Projeto Pedagógico de Curso da Farmácia, em conexão com o PPI da FMC ficou
estabelecido que para a conclusão do curso, além da integralização das disciplinas, eixos,
Estágios Supervsionados (ES) e atividades complementares (ATCS), o aluno deverá
apresentar e ter aprovado o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob orientação
docente, conforme o Art. 12 das Diretrizes Curriculares para o curso de Farmácia.
O Colegiado do Curso de Farmácia e o CONSUP aprovaram que estes trabalhos são
obrigatórios, deverão ser individuais e acompanhados sistematicamente. A partir de 2015, o
Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Farmácia reformulou o Regulamento para o
Trabalho de Conclusão de Curso que serão objeto de regulamento interno específico.
O Núcleo de Apoio Pedagógico e a Coordenação do Curso são responsáveis pelo
acompanhamento para execução dos TCC’s.
As disciplinas que apóiam e acompanham o processo de elaboração ocorrem no oitavo e
novo períodos do Curso:
ü Preparo e Análise de Projeto I realizada no 8º período;
ü Preparo e Análise de Projeto II realizada no 9º período.
Será considerado trabalho de conclusão de curso:
ü Artigo científico, orientado por um docente do curso de Farmácia e resultante de um
trabalho individual (revisão bibliográfica, relato de caso, projetos de extensão e,
outros).
ü Relatório circunstanciado de resultados de projetos de pesquisa ou de trabalhos de
extensão, apresentados na forma de artigo científico feitos com a orientação de um
docente do curso de Farmácia.
Como o TCC é de livre escolha, os alunos na disciplina Preparo e Análise de Projeto I, após
terem definido o seu tema serão encaminhados para os professores orientadores

considerando a área de concentração.
A orientação do TCC será de responsabilidade dos docentes do Curso de Graduação em
Farmácia. Será admitida a figura de co-orientador para os casos em que o trabalho a ser
desenvolvido inclua alguma temática que não seja da especialidade do orientador, mediante
avaliação do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) e aprovação da Coordenação do Curso de
Farmácia.
As disciplinas de Preparo e Análise de Projeto I, II e a orientação por professor da área de
concentração compreende as seguintes etapas:
Elaboração do projeto de pesquisa;
Coleta, organização, tabulação, análise dos dados e escrita da versão preliminar no artigo
científico;
Redação da versão final do artigo científico e a sua apresentação oral perante uma
banca examinadora.
A avaliação do TCC compreende:
Acompanhamento contínuo pelas disciplinas Preparo e Análise de Projeto I e II;
Acompanhamento e avaliação pelo professor orientador;
Avaliação da versão final do artigo científico e apresentação oral por uma banca
examinadora.
O acompanhamento feito pelo professor orientador da área de concentração deverá ser
registrado na agenda de TCC (ANEXO B), sem atribuição de nota.
A nota do TCC é individual e será obtida através do cálculo da média ponderada de quatro
notas, da seguinte maneira: a) projeto de pesquisa (nota da disciplina Preparo e Análise de
Projeto I, peso 2); b) desenvolvimento do trabalho e apresentação dos resultados parciais
(nota da disciplina Preparo e Análise de Projeto II, em acordo com o orientador, peso 2); c)
artigo científico concluído, de acordo com os objetivos de um trabalho científico (média
aritmética simples das notas dos componentes da banca examinadora, peso 3); e defesa
pública do trabalho (média aritmética simples das notas dos componentes da banca
examinadora, peso 3). A nota mínima para aprovação é seis.
A defesa pública consta de: a) apresentação do trabalho – no mínimo 10 e no máximo 20
minutos; b) arguição pela banca examinadora – no máximo 15 minutos para cada membro;
c) debate público – facultativo, no máximo 15 minutos.
10 SISTEMA DE GESTÃO
10.1 Corpo docente
O corpo docente do Curso é composto de professores Doutores, Mestres e Especialistas
que possuam competências e habilidades técnico-científicas e didático-pedagógicas
relativas à sua área de atuação, e compromissados com a missão e a visão institucionais.

Dentre os professores que integram o quadro docente do Curso, são indicados os
responsáveis por cada componente curricular do currículo, considerando-se a área de
formação acadêmica do professor e a especificidade do componente curricular.
Os docentes são admitidos pela Entidade Mantenedora, segundo as leis trabalhistas,
observados os critérios e as normas do Regimento Interno da IES.
Vale ressaltar que o corpo docente do curso de graduação em Farmácia da FMC é composto
por 21 docentes, sendo 16 (dezesseis) com titulação obtida em programas de pós-graduação
stricto sensu, correspondendo a 76% (setenta e seis por cento), sendo que destes docentes
09 (nove) são mestres e 07 (sete) doutores. Portanto, a IES apresenta quadro docente acima
do mínimo exigido pela legislação vigente (quadro 9). A relação nominal, dos docentes com
a respectiva titulação, é apresentada na tabela 6.
Quadro 9 – Constituição do corpo docente do Curso de Farmácia da FMC, no ano de 2016
Titulação

Quantitativo de docentes

Percentual

Doutorado

7

33,3%

Mestrado

9

42,8%

Especialização

5

23,9%

Total

21

100%

Do total de 21 (vinte e um) docentes, 13 (treze) são contratados em tempo parcial ou integral,
ou seja, 61,9%(sessenta e um vírgula nove por cento) do total. Portanto, a IES atende a
legislação vigente. A relação nominal, dos docentes com o respectivo regime de trabalho, é
apresentada no quadro 10.
No que se refere à experiência profissional, a legislação prevê que um contingente maior que
40% do corpo docente previsto/efetivo possua experiência profissional (excluída as
atividades no magistério superior) de, pelo menos, 2 anos para bacharelados. No curso de
Farmácia da FMC, do total de 21 docentes, 19 (dezenove) têm experiência profissional de
pelo menos 2(dois) anos (excluída as atividades no magistério superior), ou seja, 90%
(noventa por cento). Observa-se, portanto, que a IES atende o que preceituam as normas
legais pertinentes. Considerando que no instrumento de avaliação (2015), o indicador 2.9 da
dimensão 2 – Corpo Docente e Tutorial, consta que este indicador não se aplica para
egressos de cursos de licenciatura, o curso apresenta 100% do exigido. O tempo de
experiência profissional de cada docente é apresentado no Quadro 10. Ressalta-se ainda
que 3 professores são egressos dos cursos da IES.

Quadro 10: Relação Nominal, Titulação, Regime de Trabalho e Experiência Profissional
dos Docentes do Curso de Farmácia da FMC

Anderson Nunes Teixeira

Mestrado

Regime de
Trabalho
Parcial

Marcelo Cordeiro Pereira

Mestrado

Parcial

10 anos

Carlos Eduardo Faria Ferreira

Mestrado

Integral

16 anos

Thiago Fragoso Gonçalves

Especialista

Parcial

10 anos

Inez Barcellos de Andrade

Mestrado

Parcial

25 anos

Jaíse Silva Ferreira

Mestrado

Parcial

25 anos

Especialista

Parcial

8 anos

Maurício Lobo Scocard

Mestrado

Parcial

25 anos

Maycon Bruno de Almeida

Mestrado

Parcial

Especialista

Horista

6 anos

Shaytner Campos Duarte

Doutorado

Parcial

5 anos

Silvia Menezes de Faria Pereira

Doutorado

Horista

13 anos

Virgínia Freitas Rodrigues

Doutorado

Parcial

8 anos

Anderson Nunes Teixeira

Mestrado

Parcial

16 anos

Nome do Docente

Juliana Soares de Faria Neto

Patrícia Oliver Fiuza

Titulação

Experiência
Profissional
5 anos

10.2 Colegiado do curso
O Colegiado do Curso de graduação em Farmácia é um órgão de assessoramento e
deliberação em matéria didático-pedagógica e científica, no âmbito do Curso, e tem a
seguinte composição:
ü O coordenador do Curso de graduação, presidente do Colegiado (membro nato); Todos
os docentes do Curso;
ü Representantes do corpo discente do Curso, escolhidos entre os representantes de turma
para um mandato de 2 anos, permitida a recondução;
ü Coordenador do estágio curricular obrigatório do Curso.
O Colegiado do Curso se reúne, no mínimo, ordinariamente, 2 (duas) vezes por semestre e
extraordinariamente, por convocação do Presidente, ou por requerimento de pelo menos 2/3
(dois terços) dos membros que o constituem. Sua realização se dará em primeira
convocação, com a maioria simples (cinquenta por cento mais um) e em segunda
convocação, com os presentes.

10.3 Núcleo docente estruturante – NDE
O NDE do curso de Farmácia é composto por no mínimo 5 (cinco) professores pertencentes
ao corpo docente do curso com presença efetiva no seu desenvolvimento, e que tenham
produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões
entendidas como importantes pela instituição, de acordo com a resolução n.o 1 do CONAES
(Comissão Nacional de Avaliação de Ensino Superior) de 17 de junho de 2010.
O NDE do Curso de Farmácia da FMC é constituído por membros do corpo docente, de
elevada formação e titulação, contratados em tempo integral ou parcial e que respondem
mais diretamente pela criação, implantação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso,
sendo sua organização e funcionamento previstos em regulamento específico.
Sua função precípua é atuar nas atividades de planejamento dos processos de ensinoaprendizagem e, principalmente, na reelaboração, implementação e atualização do PPC,
submetendo suas proposições ao Colegiado do Curso para a devida aprovação.
São atribuições básicas do NDE:
ü reestruturar, quando necessário, a matriz curricular e a metodologia de formação, que
compreende os componentes curriculares, bem como suas respectivas cargas horárias;
ü reorganizar os conteúdos e práticas para integração dos componentes curriculares, de
forma racional e operativa, em consonância com a matriz curricular do curso;
ü buscar a indissociável integração da teoria/prática que intervenha na relação
docente/discente nas várias áreas disciplinares;
ü planejar e elaborar o modelo avaliativo, de modo que favoreça melhores condições
metodológicas e abranja os conceitos, conhecimentos, habilidades e atitudes,
introduzindo também práticas de elaboração que apontem objetivamente espaços para a
investigação científica;
ü avaliar constantemente, a partir de pressupostos metodológicos, o perfil de egresso
contemplando as áreas básicas de atuação profissional e a capacidade de inserção no
mercado de trabalho;
ü analisar eventuais fragilidades verificadas no desenvolvimento do curso, propondo
medidas para sua superação.
O Curso de Farmácia possui NDE devidamente implantado e em atuação ativa no
acompanhamento, avaliação e reestruturação do PPC. O NDE do Curso de Farmácia da FMC
foi implantado em 2011, por meio da Portaria FMC nº 014/2011, conforme Anexo 1. A
regulamentação de funcionamento do NDE foi revista em 2012 sendo publicada a Portaria nº
032/2012 (Anexo B). Em 2013 a composição do NDE foi renovada conforme a Portaria nº
037/2013 (Anexo C). O NDE constitui-se de um grupo de docentes atuantes no curso, que
exercem liderança acadêmica, com atribuições de acompanhamento e atuação no processo

de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso, bem
como das atividades inerentes a ele. Tem sua composição diversificada, com participação de
docentes de diferentes áreas do conhecimento. O NDE se reúne semanalmente a fim de
proceder um acompanhamento efetivo do desenvolvimento do curso, sendo que todas as
reuniões são registradas em ATA própria. A tabela 8 apresenta a composição do NDE do
Curso de Farmácia.
Quadro 11 – Composição, titulação, regime de trabalho e experiência profissional dos
integrantes do NDE:

Titulação

Regime de
Trabalho

Experiencia
Profissional

Mestrado

Integral

16 anos

Doutorado

Horista

18 anos

Virgínia Freitas Rodrigues

Doutorado

Parcial

9 anos

Jaíse Silva Ferreira

Mestrado

Parcial

25 anos

Anderson Nunes Teixeira

Doutorado

Parcial

9 anos

Docente
Carlos Eduardo Faria Ferreira
(Coordenador)
Silvia Menezes de Faria Pereira

10.4 Coordenação do curso
A Coordenação do Curso de Farmácia é exercida por um docente integrante do Colegiado
do Curso, indicado pela Direção Acadêmica e designado pelo Diretor Geral da IES, a quem
compete coordenar e superintender as atividades específicas do Curso nos aspectos
administrativos e pedagógicos, visando assegurar as articulações entre o corpo discente,
corpo docente, administração da FMC e a sociedade organizada, cumprindo a legislação
educacional pertinente e o projeto pedagógico do curso.
O coordenador do Curso deve estar alinhado às estratégias institucionais, numa visão
sistêmica. Deve utilizar sua capacidade de planejamento, gestão de pessoas e processos de
avaliação de forma ética, crítica, reflexiva e humanística, atuando como facilitador e mediador
dos relacionamentos interpessoais e exercendo uma liderança compartilhada em prol do
Curso e da Instituição.
Dessa forma, o coordenador do Curso busca assegurar as articulações entre o corpo
discente, corpo docente, administração da FMC e a sociedade organizada, cumprindo as
legislações educacionais pertinentes e as determinações do presente projeto pedagógico.
As atribuições do Coordenador do Curso estão descritas no regimento da IES.
10.4.1 Identificação e perfil do coordenador
Atualmente a coordenação de Curso é exercida por Carlos Eduardo Faria Ferreira, graduado
em Farmácia com Pós Graduação e Mestrado na Área das Ciências Farmacêuticas.
O coordenador possui experiência na docência de ensino superior de 10 anos e experiência
de gestão em curso superior de 9 anos. Tem efetiva participação como membro do NDE do
Curso de Farmácia da FMC desde o ano de 2011 até os dias atuais. Possui vários trabalhos
publicados e apresentados em congressos nacionais, atuou em cursos de pós-graduação e
de reciclagem. Participou de várias bancas de iniciação científica e foi orientador/co-orientador
de várias monografias e trabalhos de conclusão de curso de alunos de Graduação e de Pós
Graduação. Foi Patrono, Paraninfo e professor homenageado por várias turmas do Curso de
Farmácia. Participa da Comissão de Ensino do Conselhor Regional de Farmácia – CFR-RJ
e do Espírito Santo – CRF-ES. É membro da Abenfar - Associação Brasileira de Ensino
Farmacêutico, membro do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, da Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras de Alegre de 2010 a 2013 e do CEP da FMC à partir de 2015. Em outros
destaca-se à medalha do Mérito Farmacêutico que recebeu do Conselho Regional de
Farmácia em 2015, um reconhecimento da diretoria do CRF-RJ aos profissionais que se
destacam em benefício da profissão farmacêutica.

A coordenação do Curso disponibiliza horário específico para atendimento aos
discentes,tanto no que se refere às suas necessidades acadêmicas individuais como de
grupos ou turmas. Realiza, ainda, reuniões periódicas com os representantes de turma a fim
de dirimir dúvidas ou atender demandas relativas ao desenvolvimento do Curso, atuação dos
docentes e funcionamento técnico administrativo. O atendimento na coordenação funciona
de segunda a sexta de 13:00 as 22:00 horas.
10.5 Apoio ao discente:
A FMC adota uma política permanente e afirmativa de atendimento e apoio aos discentes,
conduzida pelos coordenadores de Curso, docentes e corpo técnico-administrativo sempre
que são solicitados. Nesse sentido, desenvolve várias ações, destacando-se:
10.5.1 Integração acadêmica
A FMC realiza, no início de cada ano letivo, recepção aos calouros, visando o acolhimento
especial aos novos discentes, ingressantes por processo seletivo ou por transferência,
viabilizando sua integração ao meio acadêmico. Nesse processo de integração, são
apresentados a instituição e o Curso para os ingressantes, fornecendo-lhes todas as
informações necessárias sobre a organização e procedimentos da IES, bem como do Curso.
10.5.2 Atendimento pela coordenação
prévios, como química, física, matemática, leitura e a interpretação de textos que requerem
habilidades em função de termos especializados e linguagem científica. Sendo necessária,
assim, a oferta de condições para que os estudantes tenham oportunidades de integração
ao novo ambiente e com isso possam se adaptar a nova realidade.
No

programa

são

ofertados

conteúdos

que

irão

contribuir

para

compreensão,

desenvolvimento e participação dos discentes nas atividades relacionados aos componentes
curriculares presentes nos períodos iniciais do curso de Farmácia, como Química,
Matemática, Física e Leitura e Interpretação de Textos. Os estudantes são acompanhados
pelos professores que serão tutores dos conteúdos ministrados e a dinâmica serão oficinas
de exercícios, orientação para busca ativa em atividades que utilizem instrumentos e
ferramentas de estudo para aprendizagem visando a identificação e minimização das lacunas
que os discentes trazem de sua formação anterior, promovendo mecanismos de nivelamento
e oferecendo condições para aprendizagens significativas na Educação Superior.
10.5.3 Programa de adaptação aos componentes curriculares
Os estudantes chegam ao ensino superior e, muitas vezes, apresentam dificuldades em
relação à dinâmica de trabalho e aos conteúdos específicos que exigem conhecimentos.

10.5.4 Monitoria
Trata-se de investimento nas potencialidades e disponibilidades evidenciadas pelos
discentes, através do estímulo à canalização desse diferencial em monitorias de ensino, com
o objetivo de auxiliar aqueles que apresentam eventuais dificuldades em componentes
curriculares específicos.
10.5.5 Estratégias de inclusão
A IES adota estratégias de inclusão dos discentes com necessidades educacionais especiais
advindas de deficiências físicas, visuais e auditivas, através de ações específicas, como, por
exemplo, a adequação do espaço físico.
10.5.6 Programa de bolsas
Outra política afirmativa, e que pode ser considerada um ponto forte da Instituição, está
clarificada no “Programa de Bolsas”, inclusive no que se refere à obrigatoriedade de
concessão do benefício por tratar-se de entidade filantrópica. O Programa de Bolsas tem por
finalidade oportunizar a seus estudantes experiências práticas nas linhas de formação
acadêmica, aperfeiçoamento profissional e iniciação científica, bem como o fornecimento de
alternativas para os problemas de ordem financeira que impossibilitam, muitas vezes, a
permanência nos cursos em que lograram obter acesso. Dentre os tipos de auxílio através
do Programa de Bolsas interno da IES, destacam-se:
ü bolsa Monitoria, refere-se ao conjunto de atividades auxiliares, relacionadas aos
conteúdos dos diferentes componentes curriculares;
ü bolsa Extensão, refere-se ao conjunto de atividades auxiliares desenvolvidas por meio de
projetos que permitam o aperfeiçoamento profissional do bolsista.
O Programa de Bolsas é coordenado pela vice direção, em articulação com a coordenação
de Curso e com o Serviço de Apoio ao Estudante, tendo regulamento interno próprio,
obedecidos os critérios definidos pela legislação nacional para entidades filantrópicas. Tem
como objetivo principal criar condições não só de acesso como também de permanência dos
discentes na IES. Todas elas possuem critérios de seleção e de permanência do discente,
normalmente atrelada ao desempenho.
Além do programa interno, há, ainda bolsas com financiamento externo, como FIES, ProUni,
Bolsas de Prefeituras, etc.
10.5.7 Apoio psicopedagógico
Tem como objetivo maior promover a saúde biopsicossocial, individual e coletiva, atuando
preventivamente, bem como intervindo em situações emergenciais, através de orientação,
apoio, acompanhamento e intervenção psicológica. Esse serviço é prestado, essencialmente
por psicólogos, através do Serviço de Psicologia da IES.

10.5.8 Acompanhamento acadêmico pedagógico online
Realizado pela coordenação do Curso e pela secretaria de coordenação, constitui-se no
acompanhamento sistemático da vida acadêmica de cada discente, incluindo frequência às
atividades, aproveitamento nos componentes curriculares, realização de avaliações, dentre
outros. Quando eventuais problemas são verificados, é efetivado contato, via e-mail, com
objetivo de alertar os interessados acerca e sugerindo as providências necessárias à solução
dos mesmos.
11 PROCESSO DE AVALIAÇÃO
O Curso de Farmácia adota os princípios ancorados na concepção de que a avaliação é um
processo contínuo e integrante na formação humana. A prática da avaliação do processo de
ensino-aprendizagem está intrinsecamente relacionada a uma concepção de educação e a
missão a que se propõe realizar uma instituição de ensino. De acordo com Haydt (1998), a
avaliação escolar pode assumir os seguintes pressupostos e princípios:
ü A avaliação é um processo contínuo e sistemático, pois faz parte do processo de ensinoaprendizagem, nele se integrando. Não pode ser esporádica ou improvisada e, sim,
constante e planejada, de modo a reorienta-lo e aperfeiçoá-lo;
ü A avaliação é funcional porque se realiza em consonância com os objetivos previstos, os
quais se constituem elementos norteadores da avaliação. Assim, avaliar o aproveitamento
do discente consiste em verificar se ele está alcançando os objetivos estabelecidos;
ü A avaliação é orientadora porque indica os avanços e as dificuldades do discente,
ajudando-o a progredir na aprendizagem, orientando-o para atingir objetivos propostos;
ü A avaliação é integral, pois considera o aluno como um ser total e integrado e não de forma
compartimentada. Assim, ela deve analisar e julgar todas as dimensões do
comportamento, incidindo sobre os elementos cognitivos e também sobre o aspecto afetivo
e o domínio psicomotor;
ü A avaliação constitui-se em um importante instrumento para orientar o processo
pedagógico, fornecendo informações aos discentes e docentes da IES sobre a atuação
dos mesmos.
A prática da avaliação do processo de ensino-aprendizagem no curso de Farmácia deverá
cumprir funções como:
ü Diagnosticar os conhecimentos que o discente possui antes de se introduzir um novo
assunto;
ü Identificar as dificuldades de aprendizagem, sendo que algumas dessas podem ser de
natureza cognitiva e ter origem exatamente no processo de ensino-aprendizagem;

ü Determinar se os objetivos propostos foram ou não atingidos;
ü Fornecer dados ao docente para repensar e melhorar sua ação pedagógica;
ü Promover resgate de competências e habilidades;
ü Promover o discente de um nível da matriz do curso para o outro, de acordo com o
conhecimento curricular aprendido.
No entanto, a avaliação não se restringe ao processo de ensino-aprendizagem,
contemplando também a avaliação do corpo docente, da própria IES e do PPC.
11.1 Avaliação do discente
A avaliação de desempenho acadêmico obedece ao estabelecido no regimento da FMC,
abrangendo aspectos de rendimento e de assiduidade relativos a cada componente
curricular.
De acordo com os objetivos definidos pelos componentes curriculares, a avaliação dos
discentes abrange a aquisição de conhecimentos, de habilidades e de atitudes,
considerando-se o que cada etapa tem a contribuir na formação farmacêutica.
Cabe ao docente responsável pelo componente curricular, em consonância com a
coordenação do Curso, definir a natureza dos trabalhos e das avaliações de rendimento
acadêmico, os quais poderão constituir-se em avaliação escrita e oral, relatório de atividades
práticas, seminário, trabalho de campo, estudo de caso, avaliação de situação- problema e
visita técnica.
Na avaliação, é valorizado o conhecimento produzido e expressado pelo discente, sendo um
momento de crescimento para discentes e docentes.
Os procedimentos de avaliação são determinados pelo docente e apresentados no Plano de
Curso do componente curricular, levado ao conhecimento dos discentes, no início de cada
período letivo.
São realizados dois processos avaliativos (PAs) em cada semestre / período letivo,
denominados PA1 e PA2, de modo a obter a média semestral.
Os processos avaliativos que resultarão nas notas PA1 e PA2, mensuradas em uma escala
de 0 (zero) a 10 (dez) pontos são constituídos preferencialmente por mais de um instrumento
avaliativo.
Será aprovado no componente curricular o discente que obtiver média semestral igual ou
superior a 6,0 (seis) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).
Caso o discente obtenha média inferior a 6,0 (seis) pontos exigidos para aprovação, e igual
ou superior a 4,0 (quatro) pontos, o mesmo deverá realizar uma avaliação suplementar (AS),
com todo o conteúdo do semestre ao final do período letivo para resgate do conhecimento,
devendo, nesta, obter nota mínima de 6,0 (seis) pontos para aprovação.
A média final do semestre será aquela obtida entre os dois PAs se for igual ou superior a 6,0
(seis) pontos, ou a nota obtida na AS.

Será reprovado no componente curricular, sem direito a AS o discente que obtiver média
semestral inferior a 4,0 (quatro) e/ou não atingir o limite mínimo de 75 % (setenta e cinco por
cento) de presença, bem como aquele que obtiver na AS nota inferior a 6,0 (seis). O Curso
de Farmácia adota o regime de dependência para o discente que não obtiver o
aproveitamento e/ou a frequência mínima para aprovação.
11.1.1 Regime de frequência
A frequência às aulas e demais atividades escolares permitida apenas ao matriculados é
obrigatória, sendo 75% (setenta e cinco por cento) a frequência mínima para aprovação em
cada componente curricular.
A verificação e o registro da frequência são de responsabilidade do professor.
Não há abono de faltas, mas regime de estudos domiciliares para discentes impossibilitados
de frequentar as atividades acadêmicas, devidamente amparados pela legislação pertinente.
11.2 Avaliação do docente, do projeto pedagógico e do curso
O presente projeto de Curso foi elaborado buscando atender as demandas da legislação
educacional acerca da formação do farmacêutico. Esse documento é um orientador e
balizador das atividades a serem desenvolvidas; no entanto, não é um documento estático.
O projeto será constantemente avaliado, sendo passível de ajustes, adequações e
atualizações, conforme as necessidades que se evidenciarem para o desenvolvimento de
um Curso de excelência, que é um compromisso permanente da FMC.
Avaliar o desenvolvimento do PPC é essencial, uma vez que é partindo do conhecimento da
efetivação das práticas administrativas e pedagógicas do Curso que se torna possível
aprimorar o processo e decidir como continuar. Os indicativos fornecidos pelos resultados do
processo avaliativo possibilitam a construção e a revisão de um projeto alicerçado em bases
sólidas e construído em prol de uma educação de qualidade.
A avaliação precisa não apenas refletir a realidade, mas iluminá-la, criando enfoques e
perspectivas para aprimorar a prática. Nesse sentido, a avaliação do PPC e,
consequentemente, do Curso, é uma dinâmica institucional indispensável que necessita
acontecer de forma permanente e sistemática, caracterizando-se como um diagnóstico que percebe,
orienta e reorienta o trabalho a ser realizado no desenvolvimento das políticas, das diretrizes e das
ações previstas.

A partir desses princípios, o PPC do Curso de Farmácia da FMC será avaliado
permanentemente,

mediante

a

articulação

de

diferentes

metodologias

e

ações,

considerando-se os documentos institucionais (PDI e PPI), as dimensões propostas pelo
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), as determinações das

DCNs do Curso de Farmácia, bem como, e essencialmente, os processos e as práticas
pedagógicas desenvolvidas sistematicamente no âmbito do Curso.
A FMC utiliza os seguintes processos e estratégias avaliativas:
ü Avaliação institucional interna, realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA),
em conformidade com a Lei do SINAES, Lei nº10.861/2004.
ü Avaliação de curso, realizada pela direção geral, direção acadêmica e coordenação de
Curso, mediante reunião bimestral com os representantes de turma de cada período
avaliando aspectos relativos à organização e ao funcionamento do Curso.
ü Reuniões do NDE e do NAPED voltadas à análise da matriz curricular, dos planos de
ensino dos componentes do Curso, das práticas administrativas e pedagógicas
desenvolvidas. Voltadas também à reflexão sobre os processos avaliativos realizados e
proposição, para deliberação do Colegiado de Curso, de adequações e de providências
para suprir as fragilidades verificadas nas avaliações.
ü Ouvidoria, instância de natureza mediadora que por meio de suas atribuições busca a
melhoria da qualidade e o aperfeiçoamento dos serviços prestados pela IES. Como elo
entre a sociedade, a comunidade acadêmica e as instâncias administrativas da FMC, tem
a função de receber, verificar e encaminhar as dúvidas, elogios, sugestões, reclamações e
denúncias aos órgãos e setores competentes.
Mediante a adoção desses processos e estratégias, a FMC tem como objetivo, aprimorar a
qualidade do ensino médico oferecido, planejando e promovendo mudanças que otimizem a
qualidade e o grau de satisfação do Curso, bem como construir e consolidar uma cultura de
avaliação e de comprometimento da comunidade acadêmica com reflexão e autoconsciência
institucional.

12 REFERÊNCIAS:
ALLOUFA, J.; MADEIRA, M.C. Representações sociais e educação: que relação é esta?
Natal: EDUFRN, 1996, p.13.
BARRETO, Maurício L. et al. Sucessos e fracassos no controle de doenças infecciosas no
Brasil: o contexto social e ambiental, políticas, intervenções e necessidades de pesquisa. The
Lancet series: saúde no Brasil, London, 9 maio 2011, n. 3. Disponível em:
http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/brazil/brazilpor3.pdf Acesso em: 18 set.
2014.
BRASIL. Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 1996.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acessado em: 22 ago.
2013.
BRASIL. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Articulação
Interfederativa. Caderno de diretrizes, objetivos, metas e indicadores 2013-2015. Brasília,
DF: Ministerio da Saude, 2013. 158 p. Disponível em:
<http://www.saude.pi.gov.br/uploads/warning_document/file/33/Instrutivo_Pacto_2013.pdf.
Acesso em: 18 set. 2014.
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (Brasil). Câmara de Educação Superior. Resolução
CNE/CES , n° 2, de 19 de fevereiro de 2002: institui diretrizes curriculares nacionais do curso
de graduação em Farmácia e dá outras providências. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES022002.pdf. Acesso em: 2 jul. 2014.
FERNANDES, Z.C.; BERMOND, M.D.; FILHO,N.C.F.O.; CAMARGO, E.E.S.;CECY,C. Os
Desafios da Educação Farmacêutica no Brasil. Brasília : CFF, 2008.
FUNDAÇÃO CEPERJ. Produto interno bruto dos municípios: 2010: Estado do Rio de
Janeiro.
Rio
de
Janeiro:
2012.
Disponível
em:
http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/pib/PIB_municipios_RJ_2010.pdf. Acesso em: 10 set. 2014.
HAYDT, R.C.C. Avaliação do processo ensino-aprendizagem. São Paulo: Ática, 1998.
IBGE. Coordenação de Contas Nacionais. Produto interno bruto dos municípios: 2011.
Rio
de
Janeiro,
RJ:
2012.
Contas
Nacionais.
Disponível
em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2011/default_pdf.shtm >
Acesso em: 10 set. 2014.
. Pesquisa nacional por amostra de domicílios: síntese de indicadores 2009. Rio
de Janeiro: IBGE, 2010. 288 p. Disponível
em:<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/pna
d_sintese_2009.pdf>. Acesso em: 17 set. 2013.
KOSIK, Karel. Dialética do concreto. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. p.59

QUEDA na arrecadação causa desaceleração dos gastos. Multicidades Online: finanças
dos municípios do Brasil, Vitória, ES v. 6, p. 152-158, 2010. Disponível em:
<http://www.aequus.com.br/anuarios/multicidades_2010.pdf. Acesso em: 10 abril 2014.
REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A SAUDE. IDB 2012: Brasil:
indicadores e dados básicos para a saúde. Brasília, DF: 2013. Disponível em: <
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/matriz.htm> Acesso em: 10 abril 2014.
RIBEIRO, Alcimar das Chagas. A economia Norte Fluminense: análise da conjuntura e
perspectivas. 3. ed. Campos dos Goytacazes, RJ: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo
Lima, 2014.

ROCHA, H. FARMACÊUTICO: profissional a serviço da vida. Brasília:CFF, 2006.
ZUBIOLI, A. Ética Farmacêutica , São Paulo: SOBRAVIME, 2004

