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1. APRESENTAÇÃO   

O município de Manhuaçu está localizado na região leste do estado de Minas 

Gerais, nas proximidades da fronteira com o Espírito Santo, sendo pólo-econômico de 

uma região de mais de vinte municípios mineiros e capixabas. No contexto da divisão 

macro-regional mineira, está localizado na Zona da Mata e corresponde a uma micro-

região, que recebe seu nome e influência. 

Contudo, a importância do município também pode ser medida por seu potencial 

de agregar serviços e órgãos de representação dos governos Estadual e Federal. 

Dentro do projeto de regionalização da saúde desenvolvido pelo governo de 

estado de Minas Gerais através da secretaria estadual de saúde, a cidade de Manhuaçu 

esta inserida na Zona Mata centralizando uma população de 312.057 habitantes, o que 

afirma sua importância como pólo regional de saúde no contexto do estado,delegando ao  

farmacêutico e demais profissionais da área da saúde  um papel de destaque para a 

promoção e vivência desse projeto.  

A região será imediatamente beneficiada com a implantação pela Faculdade do 

Futuro FAF do curso de Farmácia buscando significados mais amplos da formação 

profissional com responsabilidade social, ética, especialmente quanto ao avanço da 

ciência, a formação da cidadania e ao aprofundamento dos valores democráticos, 

valorizando a solidariedade e a cooperação, tendo em vista a ajuda na qualidade de vida 

da população e principalmente dos menos favorecidos. 

As mudanças que ocorreram na região, o aumento demográfico, o crescimento 

industrial, e a implantação de programas de saúde, criaram demandas específicas na 

área educacional. A procura por novos cursos de graduação na área da saúde justifica-

se em razão de um novo quadro social. Estas mudanças constituem um grande desafio a 

vencer, justificando então a necessidade de implantar o curso de farmácia na Faculdade 

do Futuro. Construído coletivamente, envolvendo professores da área de saúde, o 

projeto político pedagógico do curso de Farmácia tem como referência as necessidades 

regionais e as Diretrizes Curriculares do curso. Sua configuração contempla concepção, 

princípios, objetivos, perfil, aspectos acadêmicos que caracterizam seu funcionamento. 
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2. JUSTIFICATIVA 

De acordo com a atual legislação do Conselho Regional de Farmácia (CRF), a 

presença do farmacêutico na farmácia se faz necessária, sendo o suporte para uma boa 

atenção e melhoria na orientação a população, contribuindo assim para um tratamento 

mais especializado, com contato direto profissional–paciente. Devido a esta demanda, há 

na cidade e na região uma carência muito grande desses profissionais, exigindo assim 

um maior número destes para tais competências. 

Existe um hospital que atende toda a cidade e região, 2 prontos –  atendimentos, 

22 unidades ambulatoriais, 12 postos de saúde, 2 clínicas de hemodiálise, 1 hemocentro, 

sendo assim , um centro de referência em saúde na micro-região onde 243.944 pessoas 

da região confluem para o pólo regional de saúde de Manhuaçu.Contamos também com 

médias e grandes empresas na região que justificam plenamente a relevância social do 

curso pleiteado. 

 Na região beneficiária do projeto observa-se que um grande número de jovens 

completam seus estudos do nível médio e, na maioria dos casos, vêem-se obrigados a 

encerrarem suas perspectivas de estudos, uma vez que sua condição socioeconômica 

não o permite chegar a uma faculdade em outra localidade devidos aos custos de 

moradia, alimentação e demais despesas.Por outro lado, outros alunos têm que se 

afastar do âmbito familiar, dirigindo-se para outros centros, visto que a área da saúde 

não é contemplada pelas instituições de ensino superior da região.Tornam-se frustrados 

mediante tal situação. 

Suas esperanças de crescimento, como ser humano, como pessoa capaz de 

conduzir a própria vida, de sobreviver através de seu próprio trabalho produtivo, de poder 

contribuir com a sociedade e com seu grupo de convivência para uma melhor condição 

de vida torna-se um sonho. Já os que possuem recursos abandonam a região e suas 

famílias indo buscar sua formação superior para alcançar sua realização pessoal e 

profissional. 

Na maioria dos casos, estes jovens encontram oportunidades na região onde 

foram buscar sua formação superior, deixando assim, de voltar á sua cidade de origem, 

onde poderia contribuir com seus conhecimentos e inovações, incentivando o 

desenvolvimento e o progresso da sua região. Torna-se importante ressaltar, que a 
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desigualdade social instalada acarreta muitas vezes, a perda de um jovem com grande 

potencial de mudanças renovadoras e significativas para o benefício de todos, pois a ele 

não é assegurado o direito de participar ativamente desse processo pela não condição 

de qualificação. 

A região beneficiária da implantação do curso se estrutura dentro de um contexto 

integrado de saúde, propiciando a participação de todo o município, recrutando os 

recursos e serviços da cidade e da região. Devido a esta integração, que beneficia a 

todos, esta implantação ira atender não somente Manhuaçu, mas também se estendera 

por toda a região, principalmente a mais carente, indo de encontro aos projetos do 

Governo do Estado, onde foram divididas em regiões administrativas do espaço 

geográfico, na preocupação de impedir o êxodo desses jovens em direção aos grandes 

centros, devido a falta de oportunidades da região. 

Não há, na região, oferta de curso superior em Farmácia. Na ocasião da 

autorização, o curso mais próximo era oferecido em Ouro Preto a 220 Km de Manhuaçu. 

Havendo assim uma migração dos jovens da região para outros centros. Esta migração 

faz com que o curso se torne oneroso, elevando os custos de aprendizado para o 

estudante.     

Conforme os dados do IBGE (2007), a população de Manhuaçu é de 74.277 

habitantes. A maior parte da população esta na faixa etária de 10 aos 19 anos, em 

seguida estão as pessoas do grupo de 20 a 29 anos.A maior parte da população reside 

na área urbana. 

 Em 2002 em toda a micro-região estavam matriculados no ensino médio 53.953 

jovens, sendo que em Manhuaçu, 10.722 jovens haviam concluído o ensino médio neste 

mesmo ano. 

Manhuaçu tem 1712 empresas, 1697 estabelecimentos agropecuários e 9 hotéis. 

A região é muito rica no plantio do café por ter clima e solo apropriados vivendo 

desse tipo de agricultura, o que movimenta as relações econômicas da região e do país. 

O município de Manhuaçu é cortado pelas rodovias federais, BR-262 (que liga a 

cidade a Vitória, no Espírito Santo e a Belo Horizonte) e a BR-116 (conhecida como a 

Rio-Bahia). 
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A região é carente de serviços prestados pelo farmacêutico voltado para a área de 

indústrias de cosméticos, medicamentos e alimentos.Há uma grande demanda e poucos 

profissionais são capacitados para este tipo de serviço. 

As instituições de nível superior instaladas no município e na região de Manhuaçu 

são as seguintes: Manhuaçu-Faculdade: FACIG com os seguintes cursos:Administração, 

Ciências Contábeis, Gestão do Agronegócio, Sistemas de Informação e Turismo, 

construção de edifícios; Faculdade: DOCTUM com o curso de Direito. 

 A Cidade de Reduto, a 05 Km, tem a  Faculdade – FADILESTE, com os seguintes 

cursos: Direito, Letras, Pedagogia, Matemática e Sistema de Informação.  

Manhumirim,a 20 Km, com a Faculdade- DOCTUM, oferece os seguintes cursos:  

Normal Superior, Geografia e História.  Em Caratinga, a 65 Km, com a Faculdade - 

FATUR oferece o curso de Turismo. A UNEC oferece os seguintes cursos: 

Administração, Administração Escolar de 1º e 2º Graus, Ciências, Ciências Biológicas, 

Educação Física, Enfermagem, Física, Fisioterapia, Geografia, História, Letras, 

Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º Grau, Matemática, Medicina, Normal 

Superior, Orientação Educacional, Pedagogia, Português, Francês, e Respectivas 

Literaturas, Química, Supervisão Escolar de 1º e 2º Graus. A FIC oferece Ciência da 

Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Jornalismo, Relações 

Públicas e Serviço Social.... 

Verificamos que as instituições de ensino superior, através de seus cursos, tentam 

suprir as necessidades da demanda social. A Faculdade do Futuro tem uma 

responsabilidade considerada especial no que se refere à sua contribuição em relação à 

inclusão social, ao desenvolvimento econômico, à defesa do meio ambiente, do 

patrimônio e da memória cultural. 
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3. PERFIL DA FACULDADE DO FUTURO  

No contexto da região a Faculdade do Futuro tem como mantenedora uma 

sociedade educacional que atua de forma tradicional e forte na área de saúde  há alguns 

anos. Na avaliação externa do SINAES a Instituição obteve conceito 4 e no  IGC faixa 3 e 

valor contínuo de 247 pontos . 

O Instituto procura estender à comunidade sob forma de curso de graduação e 

pós graduação lato sensu, beneficiando através de seu potencial toda região 

imediatamente interessada em seu plano de atividades. Dentro deste objetivo já existe o 

Curso de Enfermagem, autorizado pelo MEC em 2003 e reconhecido em 2006 com nota 

máxima (5) em todas dimensões e os cursos de Farmácia , Educação Física e Ciências 

Biológicas , autorizados em 2006 ,  representando um inicio de atividades da educação 

superior na área da saúde.  

A Faculdade do Futuro tem como missão constituir-se em um centro formador de 

profissionais, dotados de capacidade crítica e reflexiva para promover transformações 

sociais, comprometidos com os fundamentos éticos e morais que culminem com a 

melhoria de vida da população e do desenvolvimento da região, qualificando seus alunos 

para o exercício profissional, de forma a atender às políticas do Estado, da Região e do 

Brasil. 

A missão institucional está alicerçada no desenvolvimento de atividades 

educacionais de nível superior visando à formação de profissionais para o mercado de 

trabalho, com foco especial nas necessidades regionais, estabelecendo com a 

comunidade uma relação de reciprocidade. A Instituição tem a responsabilidade de 

preparar profissionais éticos e competentes capazes de contribuírem para o 

desenvolvimento regional, o bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos.  

O curso de Farmácia tem um papel muito importante no desenvolvimento desta 

região.O farmacêutico representa um braço importante e indispensável a este contexto 

social e ao funcionamento ideal de todo o sistema de saúde da região formando 

profissionais capacitados, com visão crítica aptos a atuarem nos várias  segmentos em 

que se necessita a sua presença. 
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4. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA MANTENEDORA 

4. 1. DIREÇÃO  

Diretor Presidente: Professor Flávio José Ribeiro d e Almeida. 

Graduação: Matemática – FACIC-FUNEC 

Graduação: Direito – Cachoeiro do Itapemirim-RS  

Pós-Graduação: Matemática – UFMG 

Curso de Administração de empresas – Extensão Universitária – Fundação Cândido 

Mendes. 

Experiência Profissional:  

Professor de Matemática e Física – E.E Maria de Lucca Pinto Coelho – Manhuaçu. 

Fundador e Professor dos cursos de matemática e física – A Escola do Futuro. 

Professor de Matemática – FAFIMA – Reduto 

 

     Presidente da Associação de Educação e Cultura de Manhuaçu – Mantenedora da 

Escola do Futuro. 

Professor de Física – Escola do Futuro de Manhuaçu. 

Diretora Financeira : Professora Maria Beatriz Figu eiredo Ligeiro de Almeida 

Graduação: Letras (Português – Francês) – FACIC-FUNEC. 

Pós-Graduação: Língua Portuguesa – UFMG. 

Experiência Profissional:  

Monitora de Língua Portuguesa e Francês – FACICI-FUNEC. 

Professora de Francês e Língua Portuguesa: Colégio Nossa Senhora do Carmo – 

Caratinga. 

Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho – Manhuaçu. 
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Vice – diretora da E. E. de 1° grau de Manhuu – (Ex  Polivalente). 

Professora de Língua Portuguesa – FAFFACULDADE DO FUTURO – Reduto. 

Fundadora e professora do curso de Português – A Escola do Futuro . 

Diretora Pedagógica e Professora de Língua Portuguesa do Ensino médio – Escola 

do Futuro – Manhuaçu. 

 

Diretora-Secretária: Professora Maria Rosângela Per ígolo Mol 

Graduação: Letras- FAFIC - Caratinga 

Experiência Profissional: Professora de Língua Portuguesa  , Literatura e Redação-

Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho , Escola Estadual Polivalente , Escola 

Estadual Eloi Werner , Escola do Futuro. 

Vice-Diretora da Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho 

 

4. 2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

A administração da instituição será exercida pelos seguintes órgãos gerais: 

Conselho Superior; 

Diretoria Geral; 

Colegiado  de Cursos; 

Coordenadoria de Cursos; 

Instituto Superior de Educação 

O Conselho Superior, órgão supremo de deliberação em matéria didático-científica 

e disciplinar é constituído pelo Diretor geral, seu Presidente; pelo Vice-Diretor; pelos 

coordenadores de Cursos; pelos Professores em exercício; pelos representantes dos 
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alunos, sendo um de cada curso oferecido; por dois (2) representantes da Comunidade , 

na forma do artigo 6º do Regimento Interno. 

Compete ao Conselho Superior: Analisar e apreciar o Regimento da Faculdade 

com seus respectivos anexos e alterações; aprovar o plano atual de atividades da 

Instituição; instituir cursos de graduação mediante prévia autorização da Mantenedora; 

decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em matéria didática – 

científica e disciplinar; apreciar o relatório anual da Diretoria; sugerir medidas que visem 

ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades do Instituto, bem como opinar 

sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Diretor geral; decidir sobre a 

concessão de dignidades acadêmicas; exercer as demais atribuições que lhe sejam 

previstas em lei e no artigo 7º do Regimento Interno. 

A Diretoria Geral da Faculdade do Futuro, exercida pelo Diretor Geral, é o órgão 

executivo superior de coordenação e fiscalização das atividades do Instituto. O Diretor 

Geral e o Vice-Diretor são designados pela Entidade mantenedora, para mandato de 4 

(quatro) anos, podendo ser reconduzidos 

São atribuições do Diretor: representar o instituto junto às pessoas e instituições 

públicas ou privadas; convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior e do 

Colegiado de cursos; elaborar o plano anual de atividades da Faculdade, juntamente com 

o Colegiado de Cursos e em harmonia com a Coordenadoria de Cursos, submetendo-os 

à aprovação do Conselho Superior; elaborar e submeter ao Colegiado de Cursos a 

proposta orçamentária a ser encaminhada a Mantenedora; elaborar o relatório anual das 

atividades da Faculdade e encaminhá-lo aos órgãos competentes do Ministério da 

Educação, depois de apreciado pelo Conselho Superior; conferir grau, assinar diplomas, 

títulos e certificados escolares; fiscalizar o cumprimento do regime escolar e execução 

dos programas e horários; zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da 

Faculdade, respondendo por abuso ou omissão; propor, à entidade Mantenedora, a 

contratação e dispensa de pessoal Docente e Técnico-Administrativo; autorizar as 

publicações, sempre que, estas envolvam responsabilidade da Instituição; cumprir e 

fazer cumprir as disposições do Regimento e demais normas pertinentes; resolver os 

casos omissos no Regimento “ad referendum” do Conselho Superior; exercer as demais 

atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento Interno.. 
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O Colegiado de Curso é presidido por um Coordenador de Curso, designado pelo 

Diretor, dentre os professores do curso. Em suas faltas ou impedimentos, o Coordenador 

de Curso será substituído por professor de disciplinas profissionalizantes do curso, 

designado pelo Diretor. 

De acordo com o artigo 12 do Regimento Interno, compete ao Colegiado de Curso: 

fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e 

respectivos programas;  elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação 

das disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares 

emanadas do poder Público; promover a avaliação do curso; – decidir sobre 

aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante requerimento dos interessados; 

colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação;  exercer outras 

atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos demais órgãos 

colegiados. 

O Colegiado de curso reúne-se, no mínimo, 2 (duas) vezes por semestre, e, 

extraordinariamente, por convocação do Coordenador do Curso, ou por convocação de 

2/3 (dois terços) de seus membros, devendo constar da convocação a pauta dos 

assuntos e serem tratados. 

A Coordenadoria de Curso, a cargo do Coordenador de Curso, é o órgão de 

administração, coordenação e fiscalização executiva das atividades do curso. 

O Coordenador de Curso é designado pelo Diretor, dentre os professores do 

curso. Em suas faltas ou impedimentos, o Coordenador de Curso será substituído por 

professor de disciplinas profissionalizantes do curso, designado pelo Diretor. 

De acordo com o artigo 15 do Regimento Interno, compete ao Coordenador de 

Curso: convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso;  representar a 

Coordenadoria de Curso perante as autoridades e órgãos da Faculdade do Futuro;  

elaborar o horário escolar do curso e fornecer à Diretoria os subsídios para a 

organização do calendário acadêmico;  orientar, coordenar e supervisionar as atividades 

do curso; fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos programas e 

planos de ensino, bem como a execução dos demais projetos da Coordenadoria;  

acompanhar e autorizar estágios curriculares e extracurriculares no âmbito de seu curso;  

homologar aproveitamento de estudos e propostas de adaptações de curso;  exercer o 
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poder disciplinar no âmbito do curso;  executar e fazer executar as decisões do 

Colegiado de Curso e as normas dos demais órgãos da Faculdade do Futuro; exercer as 

demais atribuições previstas neste Regimento e aquelas que lhe forem atribuídas pelo 

Diretor e demais órgãos da Faculdade do Futuro. 

O Instituto Superior de Educação da Faculdade do Futuro é uma coordenação 

formalmente constituída a qual é responsável por articular a formação, execução e 

avaliação do projeto institucional de formação de professores. O Instituto Superior de 

Educação da Faculdade do Futuro é regulamentado mediante regimento interno próprio. 

O Coordenador do Instituto Superior de Educação é designado pela Mantenedora por 

indicação do Diretor, devendo ter titulação compatível com aquela prevista na legislação.  
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4. 3. APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

A Secretaria Geral é o órgão suplementar responsável pelo acompanhamento e 

controle da vida acadêmica. 

Compete ao Secretario Geral e aos serviços sob sua responsabilidade, observado 

o regulamento próprio: administrar a Secretaria de Controle Acadêmico; planejar, 

organizar, coordenar, dirigir e controlar as atividades inerentes ao registro acadêmico; 

cumprir as deliberações referentes à vida acadêmica; instruir processos acadêmicos 

quando solicitado pelo Departamento; elaborar o relatório de atividades e apresenta-lo à 

Diretoria. 

O corpo técnico-administrativo é constituído por todos os servidores não docentes 

e tem a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento do Instituto. 

 5.  CONCEPÇÃO DO CURSO 

O curso de farmácia da Faculdade do Futuro visa formar profissionais com 

atribuições essenciais à prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde 

humana, atuando nas áreas de: atenção farmacêutica, medicamentos, análises 

toxicológicas, análises clínicas, industria de alimentos, cosméticos e medicamentos.  

A Graduação em Farmácia está centrada no medicamento como instrumento de 

recuperação e promoção da saúde buscando desenvolver habilidades e competência 

para o exercício da atenção farmacêutica em farmácias,drogarias,hospitais e 

industrias.Essa  formação  direciona o profissional  para o  controle de qualidade e  

vigilância sanitária de:  medicamentos,  análises toxicológicas, exames clínicos 

laboratoriais,  alimentos e cosméticos e também em drogarias e farmácias. 

A Faculdade do Futuro, atento às grandes mudanças sociais e econômicas que se 

projetam e que impõem a necessidade de racionalização de custos na prestação de 

serviços de qualidade, visa formar o profissional farmacêutico com conhecimentos 

específicos, e ao mesmo tempo, com flexibilidade intelectual que lhe permita interagir 

com equipes multiprofissionais de saúde com capacidade de analisar e criar soluções 

diante de novas situações. Sua formação será pautada por princípios éticos e pela 

compreensão da realidade social, cultural e econômica do município, cuja transformação 

em beneficio da sociedade pode e deve receber a contribuição dos profissionais da área. 
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O campo de atuação do profissional irá abranger farmácias em geral; farmácia 

clínica; indústrias de medicamentos, de cosméticos e de alimentos; laboratórios de 

análises clínicas e toxicológicas; instituições de saúde pública; ação de vigilância 

sanitária em instituições educacionais, saúde, indústria; atividades de assessoria, 

consultoria, planejamento e organização da atenção farmacêutica. Nas farmácias, o 

profissional, orienta o uso e a administração correta dos medicamentos, muitas vezes 

também, administrando o estabelecimento. Na área do medicamento, o profissional 

presta atenção farmacêutica a comunidade e atua na produção artesanal e industrial, no 

controle de qualidade e na vigilância sanitária. Na área do alimento, sua atuação esta 

voltada para o processamento, e na vigilância sanitária. No campo das análises clínicas e 

toxicológicas, realiza exames clínicos laboratoriais.  É importante ressaltar que em todos 

os setores mencionados, o controle de qualidade é uma vigilância constante do 

profissional farmacêutico. 

Para melhor desenvolvimento e aprimoramento do aluno nestas diversas 

habilidades, a Faculdade do Futuro , visando formar esse profissional, além de um 

currículo que proporcione os conhecimentos específicos e necessários à sua formação, 

pretende manter atividades de pesquisa e  de extensão em atenção às necessidades da 

comunidade. Serão  realizados exames bioquímicos, parasitológicos, hematológicos e 

urinálises no LAAC ( Laboratório Acadêmico de Análises Clínicas) projetado pela 

instituição , para atender a população carente da região.Iremos dispor de uma Farmácia 

Escola (Farmácia Solidária), de um Centro de Informações sobre Medicamentos, projeto 

de Internato Rural que permitirá que alunos do curso prestem atenção farmacêutica em 

regiões carentes do município inserindo a ciência na luta por melhores condições de 

vida.Destacamos também os estágios supervisionados do curso de farmácia. Poderemos 

também atuar no controle de qualidade da água utilizada pela prefeitura e empresas da 

região. O farmacêutico que atuará na indústria de medicamentos, cosméticos, alimentos; 

laboratório de análises clínicas e toxicológicas estão propostas no projeto pedagógico de 

forma a atender as necessidades da comunidade e região. 

O projeto pedagógico cumpre as diretrizes curriculares da graduação em 

Farmácia, norteando o acadêmico  a trabalhar nas políticas institucionais de inclusão em 

situações econômicas desfavorecidas fazendo o elo da educação curricular integrada as 

diferentes formas de educação, ao trabalho, a ciência e a tecnologia, conduzindo o 

correto desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. 
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A presente proposta encontra-se estruturada por um eixo integrador denominado 

Medicamentos e duas áreas complementares básicas, a de Análises Clínicas  e 

Toxicológicas e a de Alimentos. 

As reflexões acerca das ênfases dadas aos domínios teórico/práticos pelo Curso 

frente às Diretrizes Curriculares, culminaram num planejamento básico quanto ao 

estabelecimento de metas gerais e específicas  que contemplam diferentes dinâmicas do 

processo ensino-aprendizagem, respeitando peculiaridades das distintas áreas do 

conhecimento. Além disso, frente às proposições de mudanças do ensino farmacêutico 

consideradas relevantes pelas conferências organizadas pelo Conselho Federal de 

Farmácia que objetivaram resgatar a função social do farmacêutico, busca-se a formação 

de um profissional capaz de contribuir e promover uma mudança do quadro atual da 

Assistência Farmacêutica.  

 

5. 1. PRINCÍPIOS E COMPROMISSOS  

As Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduação em Farmácia reiteram que 

se deve assegurar, na Formação do Farmacêutico, os seguintes princípios e 

compromissos: 

- Abordar as áreas de conhecimento, habilidades, atitudes e valores éticos, 

fundamentais à formação profissional e acadêmica. 

- Compreender as necessidades sociais da saúde, fazendo interface com as 

ciências exatas, biológicas, humanas e sociais. 

- Contribuir para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e 

difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em um 

contexto de pluralismo e diversidade cultural. 

- Atender  aos interesses mais específicos/atualizados, sem perda dos 

conhecimentos essenciais ao exercício da profissão, com flexibilidade intelectual 

que lhe permita interagir com outros profissionais da área de saúde, com 

capacidade de analisar e criar soluções diante de novas situações, com 

responsabilidade e comprometimento ético e social. 

- Comprometer  com o avanço técnico associado ao bem estar, à qualidade de vida 

e ao respeito aos direitos humanos. 
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- Respeitar a ética nas relações com clientes e usuários, com colegas, com o 

público e na produção e divulgação de pesquisas. 

- Aprimorar  e capacitar continuamente. 

 

 6. OBJETIVOS DO CURSO 

 6. 1. OBJETIVO GERAL 

Propiciar uma formação plural, com sólida base epistemológica, fundamentada 

nas necessidades sociais da saúde e a produção do conhecimento com base na ciência 

farmacêutica. 

6. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Buscar e produzir conhecimentos para o desenvolvimento da prática profissional. 

- Ser crítico e reflexivo; apto a entender a realidade sócio-econômica e política do 

país e a instrumentalizar-se para participação efetiva no âmbito da saúde. 

- Desenvolver a pesquisa, considerando o conhecimento como uma produção 

histórica em constante transformação. 

- Promover a divulgação de conhecimentos na comunidade, visando a difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica.  

- Desenvolver ações de prevenção, proteção e reabilitação da saúde, em nível  

individual e coletivo, considerando as diferentes necessidades nos diferentes 

grupos da comunidade. 

- Assumir posições de liderança, alicerçado pelo senso de compromisso e 

responsabilidade, possuindo habilidades para tomada de decisões, comunicação e 

gerenciamento de forma eficaz. 

- Administrar e gerenciar o processo de trabalho de farmácia, recursos físicos, 

materiais e de informação, no âmbito das unidades de serviços de saúde; 

- Exercer a prática profissional comprometida com os princípios ético-legais e de 

bioética; 

- Desenvolver processos educativos no âmbito dos serviços de saúde e na 

comunidade; 

- Participar no processo de formação de recursos humanos; de outras áreas no 

âmbito dos conhecimentos de farmácia.  
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- Atuar na dispensação , manipulação de medicamentos e controle de qualidade 

dos produtos. 

- Realizar procedimentos relacionados à coleta de material para fins de análises 

laboratoriais e toxicológicas.  

- Testar princípios ativos, aplicação de novas drogas, avaliação de cosméticos,  

alimentos na indústria farmacêutica. 

 

6. 3. PERFIL PROFISSIONAL  

O perfil do profissional formado na Faculdade do Futuro está pautado na 

Resolução CNE/ CES 2, de 19 de fevereiro de 2002 que é de formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, para atuar na atenção a saúde como um todo, sustentado 

pela ética,  com sólida base cientifica e intelectual,  buscando interdisciplinaridade e a 

necessidade de repensar constantemente os conhecimentos da área farmacêutica em 

decorrência da velocidade do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, bem como seu 

papel social. 

 

6. 4. COMPETÊNCIAS BÁSICAS 

De modo geral, na formação do profissional, deverão ser desenvolvidas 

competências que permitam ao aluno transformar-se em um profissional capaz de atuar 

em diferentes áreas e contextos, a partir de conhecimentos e recursos instrumentais 

derivados de orientações teóricas contemporâneas, cuja relevância se define a partir da 

realidade sócio-cultural. Assim, o aluno deverá ter oportunidade de: 

- Assumir os principais pressupostos conceituais e metodológicos dos sistemas 

teóricos em Ciências Farmacêuticas, Ciências Exatas, Biológicas, Humanas e 

Sociais. 

- Articular a produção de conhecimento com a atuação profissional, sabendo 

buscar, usar e gerar conhecimento científico. 

- Criar projetos que possibilitem a inserção de Farmácia nas mais distintas 

instituições. 
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- Atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos processos e 

fenômenos envolvidos assim o recomendar. 

- Buscar aperfeiçoamento constante, em nível de autoconhecimento, 

relacionamento interpessoal ou incremento de conhecimento teórico. 

- Refletir a postura ética que o exercício profissional e a cidadania requerem. 

 

6. 5. HABILIDADES BÁSICAS  

Na formação profissional, os alunos deverão exercitar habilidades básicas: 

- Ler, resumir e analisar livros-texto, de preferência no original, extraindo as 

principais idéias do autor. 

- Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios técnicos na área de 

Farmácia. 

- Identificar os objetivos, a metodologia, as análises, a validade dos resultados e a 

pertinência das interpretações contidos nos artigos de pesquisa. 

- Buscar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais 

técnicos e outras fontes especializadas através de meios convencionais 

eletrônicos. 

- Identificar, definir, formular e justificar questões de investigação científica, 

vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta e análise de 

dados em projetos de pesquisa. 

- Utilizar os recursos da matemática, da estatística e da informática para análise e 

apresentação de dados e para a preparação de instrumentais nas atividades 

profissionais em farmácia. 

- Utilizar os recursos das ciências humanas, sociais e biológicas para a resolução 

de problemas de saúde na atenção farmacêutica.  

- Ser capaz de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-

efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de 

procedimentos e de práticas. 

- Ser capaz de 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. 
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- Estar aptos a ser empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na 

equipe de saúde. 

- Inserção contínua no campo do conhecimento científico através de uma postura 

pró-ativa em relação ao seu processo de capacitação e aprimoramento. 

 

Tendo em vista que as diretrizes curriculares recomendam um perfil de formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, o Farmacêutico formado na Faculdade do 

Futuro deverá ter domínio dos diversos campos de atuação, através do rigor científico, 

também como das ciências humanas, sociais, exatas e biológicas, com discernimento 

ético e social para prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde. 

Nesse sentido, os conteúdos do curso de Farmácia, enquanto campo de 

conhecimento e atuação,deverão ter princípios que assegurem uma base sólida capaz 

de desenvolver habilidades básicas na formação dos farmacêuticos. 

O perfil do profissional deve ser parte integrante das informações iniciais 

fornecidas ao calouro, possibilitando que este assuma, junto à faculdade do Futuro 

compromisso de parceria sem o qual não é possível desenvolver uma didática 

transformadora e libertadora. 

 

6. 6. COMPETÊNCIAS E  HABILIDADES ESPECÍFICAS 

O curso de farmácia proposto pela Faculdade do Futuro busca contemplar as 

competências e habilidades específicas das diretrizes curriculares: 

- Analisar o campo de atuação do farmacêutico e seus desafios contemporâneos. 

- Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões 

institucional e organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre seus 

agentes sociais. 

- Atuar profissionalmente, em diferentes contextos, na promoção da saúde, 

desenvolvimento e qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e 

comunidades. 
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- Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de intervenção, de caráter preventivo 

e/ou terapêutico, considerando as características das situações e dos problemas 

específicos com os quais se depara. 

- Elaborar laudos, relatórios e outras comunicações profissionais; apresentar 

trabalhos e discutir idéias. 

- Atuar na pesquisa, desenvolvimento, seleção, manipulação, produção, 

armazenamento e controle de qualidade de insumos, fármacos, sintéticos, 

recombinantes e naturais, medicamentos, cosméticos. 

- Avaliar as interações medicamento/medicamento e alimento/medicamento. 

- Atuar multiprofissionalmente com produtividade na promoção da saúde baseado 

na convicção científica, de cidadania e de ética. 

 

Considerando as diretrizes curriculares do curso de farmácia, 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). 

 

6. 7. Mercado de Trabalho 

O mercado de trabalho do curso de Farmácia  na nossa  região, apresenta como 

principal característica a diversidade de possibilidades de atuação do farmacêutico. Com 

base numa concepção integral de saúde, o profissional farmacêutico poderá atuar em 

farmácias hospitalares ou não, da rede pública ou privada, desenvolvendo atividades 

técnico-administrativas, nas organizações, na coordenação, execução e direção dos 

serviços das unidades de saúde e nos programas de saúde técnico-assistenciais; na 

supervisão de produção, administração e pesquisa e em indústrias de alimentos na área 

de controle de qualidade, ainda nas diversas áreas de análises clínicas (bioquímica, 

toxicológica, parasitológica, microbiológica, hematológica, imunológica, perícias forenses, 

controle terapêutico e pesquisa), bem como em farmácias de manipulação e 

dispensação; ainda, nas atividades de educação para a saúde individual e coletiva. 

Poderá atuar nos seguimentos abaixo: 
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1 – Indústria de medicamentos : pesquisar, desenvolver e formular medicamentos; 

análise das matérias primas utilizadas,controle de qualidade, testar princípios ativos e a 

aplicação de novas drogas nas divisões científicas de indústrias farmacêuticas e 

farmácias de manipulação.Gerenciamento da produção de medicamentos, 

armazenamento distribuição e comercialização, como também na fiscalização da 

produção para evitar e detectar adulterações e falsificações, a fim de impedir danos à 

saúde pública. 

2 – Indústria de cosméticos:  formular cosméticos e produtos higiênicos em indústrias e 

farmácias de manipulação. Atuar no controle de qualidade. 

3 – Indústria de alimentos: fazer controle de microorganismos, preparo de soluções 

com todos os componentes necessários para a alimentação diretamente na veia, verificar 

interação medicamento-alimento, medicamento-medicamento,   vigilância sanitária, 

controle de qualidade. Gerenciamento da produção de alimentos, armazenamento 

distribuição e comercialização, como também na fiscalização da produção para evitar e 

detectar adulterações e falsificações, a fim de impedir danos à saúde pública  

4 – Farmácia: atuar na atenção farmacêutica, dispensação e manipulação de 

medicamentos, gerenciamento do estabelecimento. Interpretação, avaliação de 

prescrição quanto ao uso correto de medicamento. 

5 – Farmácia Hospitalar – Controle da aquisição, armazenamento e dispensação de 

medicamentos no âmbito hospitalar, otimizando a terapia medicamentosa. 

6 – Atenção Farmacêutica -  Preconiza atender as necessidades da população, através 

da participação do acadêmico na assistência a paciente na dispensação e seguimento de 

um tratamento farmacoterapêutico, cooperando com os profissionais da saúde com a 

finalidade de obter resultados que melhorem a qualidade de vida do paciente. Também 

implica em atividades que proporcionem boa saúde e prevenção de doenças aos 

pacientes e comunidade  

7 - Vigilância Sanitária: analisar medicamento, cosméticos, alimentos, estabelecimentos 

farmacêuticos para o pronto atendimento às necessidades do consumidor dentro das 

normas e padrões sanitários. 
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8 - Laboratórios de Análises clínicas: realização de exames em análises clínicas e 

toxicológicas ,auxilio diagnóstico, podendo gerenciar laboratórios, pesquisas na área das 

análises clínicas e toxicológicas, planejamento e gestão em serviços farmacêuticos na 

área de análises clínicas. 

9 – Comercialização de Produtos farmacêuticos:  comercializar medicamentos em 

drogarias ou fazer vendas para hospitais e postos de saúde. Preparar remédios 

individualizados, conforme prescrição médica. 

10 - Atividades de Assessoria:  prestar consultoria, planejamento e organização da 

assistência farmacêutica. 

Mediante um campo de atuação tão vasto para o farmacêutico, há uma grande 

demanda desse profissional na nossa região. 

A participação dos farmacêuticos em todos os níveis de atenção à saúde é 

fundamental desenvolvendo ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde.  

 

7. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: 

7. 1. COORDENAÇÃO 

Nome do Coordenador: Lidiane Meire Kohler 

CPF: 031.191.186-21 

Graduação: Farmacêutica-Bioquímica com habilitação em Análises Clínicas pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF/ MG)  

Titulação: Mestre e Doutora em Microbiologia pela U niversidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) 

Endereço: Rua Antônio Miranda Sette n°140 apto 101 Bairro Colina/ Manhuaçu 

Fone: (33) 8404-5467 

Email: kohler_lm@yahoo.com.br / coordfarmacia@facul dadedofuturo.edu.br 
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7. 2.CORPO DOCENTE DO CURSO DE FARMÁCIA 

O papel do professor como agente da educação na sociedade é, principalmente, 

ajudar seus alunos a se compreenderem como participantes de um grande e complexo 

grupo social. Neste aspecto, o professor será sobretudo um orientador de seus alunos 

visando a aprendizagem através de trocas. 

O papel do professor como agente de valores é uma construção pessoal e original. 

Esses valores pessoais resultam de um conjunto de fatores que envolvem, entre outros, 

a competência do docente para ensinar determinada disciplina, sua maneira de se 

relacionar com os alunos nas situações de sala de aula e sua postura como pessoa e 

como profissional, aberto ao diálogo e à descoberta de novos caminhos para o ensino e 

aprendizagem (sua e a de seus alunos). Cada professor tem sua maneira específica de 

agir (logo identificada pelos alunos) e de se comunicar. Estas especificidades da ação do 

docente se refletem com maior intensidade nas reações e comportamentos dos alunos 

em relação ao próprio professor, à disciplina ensinada, aos colegas, à escola como um 

todo e aos demais professores. 

Esses valores se reproduzem e marcam os alunos com aprendizagem mais 

significativas do que as próprias informações apresentadas nas disciplinas. Nas 

rememorações, os alunos esquecem os conteúdos de muitas matérias, mas as atitudes e 

valores adquiridos no convívio e no exemplo de seus professores permanecem 

incorporados aos seus comportamentos, às suas lembranças. 

É através da fala do professor que os saberes socialmente valorizados são 

trabalhados através do conhecimento. Suas atitudes influenciam direta ou indiretamente 

no comportamento intelectual de seus alunos. 

O papel do professor em todas as épocas é ser o arauto permanente das 

inovações existentes. Agente das inovações por excelência o professor aproxima 

novidades, descobertas, informações e orientações para efetivação da aprendizagem. 

Com esta visão pedagógica o corpo docente do curso de Farmácia da Faculdade 

do Futuro participará do novo momento da realidade do ensino frente as novas diretrizes 

curriculares. 
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Disciplinas Docente Formação Titulação 

1º Semestre 

Anatomia Humana Aline Michelle Nunes Fisioterapeuta 
   

Especialista 

Comunicação e 

Expressão 
Luciano Neves de Sousa 

Licenciatura em 

Letras 
Mestre 

Cito-Histologia Luciane Rodrigues Portugal Bióloga Doutora 

Física Aplicada à 

Farmácia 
Otávio Físico Mestre 

Introdução às 

Ciências 

Farmacêutica 

Josélia Cyntia Quintão Pena 

Frade 
Farmacêutica Mestre 

Matemática Aplicada 

à Farmácia 
Otávio Gomes de Oliveira Físico Mestre 

Metodologia de 

Pesquisa 
Fábio Luiz Rigueira Simão 

Licenciatura em 

História 
Mestre 

Química Geral e 

Inorgânica 
Arlindo Inês Teixeira Químico Doutor 

2º Semestre 

Bioestatística Valéria Godinho Bióloga Mestre 

Farmacobotânica 
Mariana Aparecida Silva 

Godinho 
Bióloga Mestre 

Físico-Química Arlindo Inês Teixeira Químico Doutor 

Genética e 

Embriologia 
Maria Odete Oliveira Bióloga Mestre 

Química Orgânica I Marcelo Mendes de Carvalho Químico Mestre 

Química Analítica 

Qualitativa 
Arlindo Inês Teixeira Químico Doutor 

Sociologia Aplicada à 

Saúde 
Fábio Luiz Rigueira Simão 

Licenciatura em 

História 
Mestre 

Estágio I 

(dispensação) 

Amaziles Terezinha Marques 

Ferreira 
Farmacêutica Especialista 

 3° Semestre   
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Análise Instrumental Marcelo Mendes Carvalho Químico Mestre 

Deontologia e 

Legislação 

Farmacêutica 

Daniel Gonçalves Farmacêutico Especialista 

Epidemiologia e 

Saúde Pública 

Maria Cristina Caldeira 

Duarte 
Enfermeira Mestre 

Fisiologia Humana Lidiane Meire Kohler Farmacêutica    Doutora 

Psicologia Aplicada 

Farmácia 

Luciane Guimarães Pascini 

Nunes 
Psicóloga Especialista 

Química Orgânica II Marcelo Mendes de Carvalho Químico Mestre 

Química Analítica 

Quantitativa 
Arlindo Inês Teixeira Químico Doutor 

Estágio II (Vigilância 

em Saúde) 
Magno Barbosa Farmacêutico Especialista 

4º semestre 

Bioquímica I 
Fernanda Rodrigues 

Nascimento 
Farmacêutica Especialista 

Patologia Maria Odete Oliveira Bióloga Mestre 

Farmacognosia 
Rafael Sanzio Diniz Lacerda 

Gomes 
Farmacêutico Mestre 

Farmacologia I Daniela da Fonseca Pacheco Dentista  Doutora 

Imunologia Luciane Rodrigues Portugal Bióloga Doutora 

Microbiologia Básica Patrícia Dolabela Costa 
Tecnóloga de 

alimentos 
Mestre 

Parasitologia Ranieri Duvanel Rodrigues Farmacêutico  Especialista 

5º semestre 

Biologia Molecular Bruno Silva Milagres Biólogo Mestre 

Bioquímica II 
Fernanda Rodrigues 

Nascimento 
Farmacêutica Especialista 

Bromatologia Patrícia Dolabela Costa 
Tecnóloga de 

alimentos 
Mestre 

Farmacologia II Daniela da Fonseca Pacheco Dentista  Doutora 

Farmacotécnica I Tânia Andrade Farmacêutica Especialista 
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Microbiologia Clínica Lidiane Meire Kohler Farmacêutica Doutora 

Estágio III (Atenção 

Farmacêutica e 

Manipulação) 

Josélia Cyntia Quintão Pena 

Frade 
Farmacêutica Mestre 

6º semestre 

Bioquímica Clínica 
Fernanda Rodrigues 

Nascimento 
Farmacêutica Especialista 

Farmacologia III 

(clínica) 
Daniela da Fonseca Pacheco Dentista  Doutora 

Farmacotécnica II Tânia Andrade Farmacêutica Especialista 

Hematologia Lidiane Meire Kohler 
Farmacêutica-

Bioquímica 
Doutora 

Parasitologia Clínica Ranieri Duvanel Rodrigues Farmacêutico  Especialista 

Química 

Farmacêutica I 
Juber Pereira de Souza Farmacêutico Mestre 

Estágio IV 

(Laboratório-Escola) 
Ranieri Duvanel Rodrigues Farmacêutico  Especialista 

7º semestre 

Citologia Clínica    

Farmácia Clínica    

Controle de 

Qualidade I 
   

Farmácia Hospitalar    

Nutrição e Dietética    

Toxicologia    

Química 

Farmacêutica II 
   

Estágio V    

8º semestre 

Gestão e 

Administração 

Farmacêutica 
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Bioquímica dos 

Alimentos 

Controle de 

Qualidade II 
   

Cosmetologia    

Fitoterapia    

Tecnologia 

Farmacêutica 
   

Toxicologia Clínica    

Tecnologia e Controle 

de Qualidade de 

Alimentos 

   

Estágio VI (Farmácia 

e Drogaria) 
   

9º semestre 

Toxicologia Aplicada 

aos Alimentos 
   

Optativa    

Trabalho de 

Conclusão de Curso I 
   

Estágio VII (Análises 

Clínicas) 
   

10º semestre 

Trabalho de 

Conclusão de Curso II 
   

Estágio VIII e IX 

(Alimentos e Indústria 

de Medicamentos e 

Cosméticos) 
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OBSERVAÇÃO 

 Os professores do 7º ao 10º períodos serão contratados oportunamente no 

decorrer dos períodos. 

7.3. CORPO DOCENTE DO CURSO   

 

1º Semestre 

- Anatomia Humana 

Nome: Aline Michelle Nunes 

CPF: 049643776-36 

Graduação : Fisioterapeuta 

Titulação: Especialista 

Endereço: Rua José Coelho de Vasconcelos, nº165; apto 201 Bairro: Bom Pastor/ 

Manhuaçu- MG 

CEP: 36900-000 

Telefone: (33) 8802-0675 

Email:  alinemichellefisio@yahoo.com.br  

 

- Comunicação e Expressão 

Nome: Luciano Neves Sousa 

CPF: 029970586-27 

Graduação: Letras (Língua Portuguesa e suas Literaturas) – Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Minas Gerais (FALE/ UFMG) 

Titulação: Mestre em Teoria da Literatura (Literatura e Outros Sistemas Semióticos) - 

FALE/UFMG 

Endereço: Rua Guajajaras, 329 - Apto: 1002B - Belo Horizonte/ MG - CEP: 30180-100 

Telefone: (31) 3213-0457 - (31) 8706-4866 

Email:  lunespt@yahoo.com.br  

 

- Cito-Histologia 

Nome: Luciane Rodrigues Portugal 

CPF: 034 427 396 24 

Graduação: Bióloga pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Titulação: Doutora em Bioquímica e Imunologia - UFMG 
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Endereço: Rua Serafim Tibúrcio, número 01, ap. 202 – Coqueiro. Manhuaçu/ MG. 

Telefone:  (33) 9912-6131 

Email:  portugallr@yahoo.com.br  

 

- Física Aplicada à Farmácia 

Nome: Otávio Gomes de Oliveira 

CPF: 054 502 996-13 

Graduação: Físico pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) - MG 

Titulação: Mestre em Ecologia Aplicada pela Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) - MG 

Endereço: Rua Ataulpho Pimentel nº 83 Bairro Santo Antônio/ Manhuaçu - MG 

Telefone:  (33) 9956-8927 

Email:  profotaviogomes@yahoo.com.br 

 

- Introdução às Ciências Farmacêuticas 

Nome: Josélia Cyntia Quintão Pena Frade 

CPF: 002 517 706-05 

Graduação: Farmacêutica-Bioquímica com Habilitação em Análises Clínicas pela 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) - MG 

Titulação:  Mestre em Ciências da Saúde pelo Centro de Pesquisas Clínicas René-

Rachou (CPqRR), Belo Horizonte - MG  

Endereço: Avenida Hugo Musso 114/ 202 Praia da Costa – Espírito Santo 

Telefone: (27) 3389-0291, (27) 9862-6127 e (33) 9977-6807 

Email:  joseliafrade@hotmail.com  

 

- Matemática Aplicada à Farmácia 

Nome: Otávio Gomes de Oliveira 

CPF: 054 502 996-13 

Graduação: Físico pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) - MG 

Titulação: Mestre em Ecologia Aplicada pela Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) - MG 

Endereço: Rua Ataulpho Pimentel nº 83 Bairro Santo Antônio/ Manhuaçu - MG 

Telefone:  (33) 9956-8927 

Email:  profotaviogomes@yahoo.com.br 
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- Metodologia de Pesquisa 

Nome: Fábio Luiz Rigueira Simão 

CPF: 013 111 196 55 

Graduação: Licenciatura em História pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) - MG 

Titulação: Mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) - MG 

Endereço: Colégio Carmo - Rua Virgílio Val/ Centro Vicosa, MG – CEP 36570-000  

Telefone: (031) 38912925 

Email: fabbiosimao@yahoo.com.br  

 

- Química Geral e Inorgânica 

Nome: Arlindo Inês Teixeira 

CPF: 034063176-77 

Graduação: Químico – Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

Titulação: Doutor em Bioquímica Agrícola – UFV 

Endereço: Rua Mellim Abi-ackel n°254 – Bairro Todos os Santos – Manhuaçu/ MG  

Telefone: (33) 3331-6001 (33) 8794-7204 

Email:  aiteixeira@yahoo.com.br  

 

2º Semestre 

- Bioestatística 

Nome: Valéria Godinho 

CPF: 

Graduação: Bióloga pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) 

Titulação: Mestre – Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos – UFMG 

Endereço: Rua Indiana, 482/302 – Jardim América – Belo Horizonte/ MG 

Telefone: (31) 9123-8153 

Email: godinho@yahoo.com.br 

 

- Farmacobotânica 

Nome: Mariana Aparecida Silva Godinho 

CPF: 046.736.156.89 

Graduação: Licenciada e Bacharel em Ciências Biológicas pela Escola de Ensino 

Superior São Francisco de Assis (ESFA)  
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Titulação: Mestre em Botânica pelo Departamento de Biologia Vegetal da Universidade 

Federal de Viçosa (UFV) 

Endereço: Rua Rui Barbosa 218A - Centro – Mutum- MG  

Telefone:  (33) 3312-1771 e (33) 8408-6489 

Email:  marianagodinhobot@gmail.com 

 

- Físico-Química 

Nome: Arlindo Inês Teixeira 

CPF: 034063176-77 

Graduação: Químico – Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

Titulação: Doutor em Bioquímica Agrícola – UFV 

Endereço: Rua Mellim Abi-ackel n°254 – Bairro Todos os Santos – Manhuaçu/ MG  

Telefone: (33) 3331-6001 (33) 8794-7204 

Email:  aiteixeira@yahoo.com.br  

 

- Genética e Embriologia 

Nome:  Maria Odete de Oliveira Carvalho 

CPF: 440 248 947-49 

Graduação: Bióloga – Faculdade Celso Lisboa (FCL) 

Titulação : Mestre em Microbiologia – Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Endereço: R. Muiatuca n° 103/303 – Guarabu. Ilha do Governado r. Rio de Janeiro – RJ. 

Telefone: (21) 3393-3321, (21) 9158-3461 e (33) 8432-1052 

Email: mariaodtc@yahoo.com.br  

 

- Química Orgânica I 

Nome: Marcelo Mendes de Carvalho 

CPF: 782.192.486-53 

Graduação : Bacharel e Licenciado em Química pela Universidade Federal de Viçosa 

(UFV) 

Titulação: Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFV.  

                  Especialista em ensino de Química. 

Endereço: Rua Frederich Taylor, 46 – casa 01 – Cidade Nobre – Ipatinga – MG. 

Telefone: (31) 3826-1621 e (031) 8881-6898 

Email:  marcelomxc@yahoo.com.br  
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- Química Analítica Qualitativa 

Nome: Arlindo Inês Teixeira 

CPF: 034063176-77 

Graduação: Químico – Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

Titulação: Doutor em Bioquímica Agrícola – UFV 

Endereço: Rua Mellim Abi-ackel n°254 – Bairro Todos os Santos – Manhuaçu/ MG  

Telefone: (33) 3331-6001 (33) 8794-7204 

Email:  aiteixeira@yahoo.com.br  

 

- Sociologia Aplicada à Saúde 

Nome: Fábio Luiz Rigueira Simão 

CPF: 013 111 196 55 

Graduação: Licenciatura em História pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) - MG 

Titulação: Mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) - MG 

Endereço: Colégio Carmo - Rua Virgílio Val/ Centro Vicosa, MG – CEP 36570-000  

Telefone: (031) 38912925 

Email: fabbiosimao@yahoo.com.br  

 

- Estágio I 

Nome: Amaziles Terezinha Marques Ferreira 

CPF: 116792636-68 

Graduação : Farmacêutica- Bioquímica pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF/ 

MG) 

Titulação: Especialista em Química e Biologia – FAMINAS/ MG 

Endereço: Rua Capitão Rafael, 317. Centro – Manhuaçu, MG. 

Telefone: (33) 3331-1571 e (33) 9975-9018 

Email:  amaziles@faculdadedofuturo.edu.br 

 

3° Semestre 

- Análise Instrumental 

Nome: Marcelo Mendes de Carvalho 

CPF: 782.192.486-53 
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Graduação : Bacharel e Licenciado em Química pela Universidade Federal de Viçosa 

(UFV) 

Titulação: Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFV.  

                   Especialista em ensino de Química. 

Endereço: Rua Frederich Taylor, 46 – casa 01 – Cidade Nobre – Ipatinga – MG. 

Telefone: (31) 3826-1621 e (031) 8881-6898 

Email:  marcelomxc@yahoo.com.br 

- Deontologia Farmacêutica 

Nome: Daniel Pereira Gonçalves 

CPF: 068.659.446-07 

Graduação : Farmacêutico pela EMESCAM (Escola Superior de Ciências da Santa Casa 

de Misericórdia de Vitória) 

Titulação: Especialista em Farmacologia Básica e Clínica pela UFES. 

Endereço: Rua Prefeito Altamir Moreira Garcia n°36, Pinheiro – Manhuaçu, MG. 

Telefone: (33) 3331-2300 e (33) 9199-4392 

Email:  danielpgoncalves@hotmail.com 

- Epidemiologia 

Nome: Maria Cristina Caldeira Duarte 

CPF:  

Graduação: Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) - MG 

Titulação:  Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais 

Endereço: Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais.  

Rua Mellin-Abi Ackel, 600/ Todos os Santos CEP 36900-000 - Manhuacu, MG 

Telefone: (33) 8822-4009  

Email:  mcristinacd@yahoo.com.br   

 

- Fisiologia Humana I 

Nome: Lidiane Meire Kohler 

CPF: 031.191.186-21 

Graduação : Farmacêutica-Bioquímica com habilitação em Análises Clínicas pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)/ MG 

Titulação: Doutora em Microbiologia pela UFMG 
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Endereço:  Rua Antônio Miranda Sette n° 140 apto 101 Bairro C olina/ Manhuaçu 

Telefone: (33) 8404-5467 

Email:  kohler_lm@yahoo.com.br / coordfarmacia@faculdadedofuturo.edu.br 

 

- Psicologia aplicada à Farmácia 

Nome:  Luciane Guimarães Pascini Nunes 

CPF: 027.830.496-60 

Graduação: Psicologia – Centro de Ensino Superior (CES)/ Juiz de Fora - MG 

Titulação : Especialista na área de Educação especial com ênfase em Educação 

Inclusiva pela FADILESTE/ MG 

Endereço: Rua Dona Tina, 110 – Bom Pastor – Manhuaçu - MG 

Telefone: (33) 3332-3403 (33) 9106 9530 

Email:  lueducare@hotmail.com 

- Química Orgânica II 

Nome: Marcelo Mendes de Carvalho 

CPF: 782.192.486-53 

Graduação : Bacharel e Licenciado em Química pela Universidade Federal de Viçosa 

(UFV) 

Titulação: Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFV.  

                   Especialista em ensino de Química. 

Endereço: Rua Frederich Taylor, 46 – casa 01 – Cidade Nobre – Ipatinga – MG. 

Telefone: (31) 3826-1621 e (031) 8881-6898 

Email:  marcelomxc@yahoo.com.br 

- Química Analítica Quantitativa 

Nome: Arlindo Inês Teixeira 

CPF: 034063176-77 

Graduação: Químico – Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

Titulação: Doutor em Bioquímica Agrícola – UFV 

Endereço: Rua Mellim Abi-ackel n°254 – Bairro Todos os Santos – Manhuaçu/ MG  

Telefone: (33) 3331-6001 (33) 8794-7204 

Email:  aiteixeira@yahoo.com.br  
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- Estágio II 

Nome: Magno Barbosa Ferreira 

CPF: 050132736-33 

Graduação : Farmacêutico pela FAMINAS (Faculdade de Minas). 

Titulação: Especialista em Farmacologia Clínica pela UNIMONTES (Universidade 

Estadual de Montes Claros) 

Endereço: Avenida Getúlio Vargas n°444 – Bairro Coqueiro – Ma nhuaçu CEP 369000-

000 

Telefone:  (33) 3332-4263 / (33) 8406-8664 

Email:  maguimbf@yahoo.com.br  

 

4° Semestre 

- Bioquímica I 

Nome: Fernanda Rodrigues Nascimento 

CPF: 032.733.666-80 

Graduação: Farmacêutica-Bioquímica com habilitação em Análises Clínicas pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF-MG) 

Titulação: Especialista em Parasitologia, Microbiologia e Imunologia pela Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF-MG) 

Endereço: Rua Travessa Sagrado Coração de Jesus n° 65 apto 10 1 Viçosa/ MG CEP 

36570-000 

Telefone: (32) 9102-6506 

Email:  frn@ig.com.br 

 

- Farmacognosia  

Nome: Rafael Sanzio Diniz Lacerda Gomes 

CPF: 040 830 186 40 

Graduação: Farmacêutico-Bioquímico pela Universidade Federal de Minas Gerais  

(UFMG) 

Titulação: Mestre em Ciências Farmacêuticas na área de concentração de 

Farmacognosia e Biotecnologia - UFMG 

Endereço: Rua Timbiras, 2500 apto. 471 – Lourdes, Belo Horizonte, MG 

Telefone: (31) 9958 1779 

Email:  rafaelsanzio@gmail.com 
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- Farmacologia I 

Nome: Daniela da Fonseca Pacheco 

CPF: 039.158.416-25 

Graduação: Odontologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Titulação: Doutora em Fisiologia e Farmacologia pela UFMG 

Endereço: Rua Ataliba Lago n° 144 apto 201 Bairro Nova Suissa  Belo Horizonte/ MG 

CEP 30460-030 

Telefone: (31) 9206-9659 

Email: danielafpacheco@hotmail.com 

 

- Imunologia 

Nome: Luciane Rodrigues Portugal 

CPF: 034 427 396 24 

Graduação: Bióloga pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Titulação: Doutora em Bioquímica e Imunologia – UFMG.  

Endereço: Rua Serafim Tibúrcio, número 01, ap. 202 – Coqueiro/ Manhuaçu-MG 

Telefone: (33) 9912-6131  

Email:  portugallr@yahoo.com.br  

 

- Microbiologia Básica 

Nome: Patrícia Dolabela Costa 

CPF: 988.955.916-15 

Graduação : Bacharel em Tecnologia de Laticínios pela Universidade Federal de Viçosa 

(UFV) 

Titulação:  Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFV 

Endereço: Rua: Duarte Peixoto 45/ 303 Bairro Coqueiro – Manhuaçu/ MG 

Telefone: (33) 3331-7696 e (33) 9963-0287 

Email: patydolabela@bol.com.br 

 

- Parasitologia 

Nome : Ranieri Duvanel Rodrigues 

CPF: 734302696/87 

Graduação : Farmacêutico-Bioquímico com habilitação em Análises Clínicas pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
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Titulação : Especialista em Programa Saúde da Família – Faculdade do Futuro/ 

Manhuaçu 

Endereço : Rua Randolfo Baião, 17/101 – Centro – Manhuaçu - MG 

Telefone : (33) 3331-2503 e (33) 9902-0932 

Email:  ranieriduvanelrodrigues@hotmail.com  

 

- Patologia 

Nome:  Maria Odete de Oliveira Carvalho 

CPF: 440 248 947-49 

Graduação: Bióloga – Faculdade Celso Lisboa (FCL) 

Titulação : Mestre em Microbiologia – UFF. 

Endereço: R. Muiatuca, número 103/303 – Guarabu. Ilha do Governador. Rio de Janeiro 

– RJ. 

Telefone: (21) 3393-3321, (21) 9158-3461 e (33) 8432-1052 

Email: mariaodtc@yahoo.com.br  

 

5° Semestre 

- Biologia Molecular 

Nome: Bruno Silva Milagres 

CPF: 05188367629 

Graduação : Bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP)/ MG 

Titulação: Mestrado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

- MG. 

Endereço:  

Telefone: (31) 8658-1667 

Email: bsmilagres@yahoo.com.br 

 

- Bioquímica II 

Nome: Fernanda Rodrigues Nascimento 

CPF: 032.733.666-80 

Graduação: Farmacêutica-Bioquímica com habilitação em Análises Clínicas pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF-MG) 
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Titulação: Especialista em Parasitologia, Microbiologia e Imunologia pela Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF-MG) 

Endereço: Rua Travessa Sagrado Coração de Jesus n° 65 apto 10 1 Viçosa/ MG CEP 

36570-000 

Telefone: (32) 9102-6506 

Email:  frn@ig.com.br 

 

- Bromatologia 

Nome: Patrícia Dolabela Costa 

CPF: 988.955.916-15 

Graduação : Bacharel em Tecnologia de Laticínios pela Universidade Federal de Viçosa 

(UFV) 

Titulação:  Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFV 

Endereço: Rua: Duarte Peixoto 45/ 303 Bairro Coqueiro – Manhuaçu/ MG 

Telefone: (33) 3331-7696 e (33) 9963-0287 

Email: patydolabela@bol.com.br 

 

- Farmacologia II 

Nome: Daniela da Fonseca Pacheco 

CPF: 039.158.416-25 

Graduação: Odontologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Titulação: Doutora em Fisiologia e Farmacologia pela UFMG 

Endereço: Rua Ataliba Lago n° 144 apto 201 Bairro Nova Suissa  Belo Horizonte/ MG 

CEP 30460-030 

Telefone: (31) 9206-9659 

Email: danielafpacheco@hotmail.com 

 

- Farmacotécnica I 

Nome: Tânia Andrade de Araújo  

CPF:  

Graduação : Farmacêutica pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)/ MG 

Titulação:  Especialista em Manipulação Magistral Alopática pela RACINE 

Endereço: Rua Antonio Wellerson 89, Centro – Manhuaçu/ MG 

Telefone: (33) 8811-6498 
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Email:  tandradearaujo@yahoo.com.br  

 

- Microbiologia Clínica 

Nome: Lidiane Meire Kohler 

CPF: 031.191.186-21 

Graduação : Farmacêutica-Bioquímica com habilitação em Análises Clínicas pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)/ MG 

Titulação: Doutora em Microbiologia pela UFMG 

Endereço:  Rua Antônio Miranda Sette n° 140 apto 101 Bairro C olina/ Manhuaçu 

Telefone: (33) 8404-5467 

Email:  kohler_lm@yahoo.com.br / coordfarmacia@faculdadedofuturo.edu.br 

 

- Estágio III 

Nome: Josélia Cyntia Quintão Pena Frade 

CPF: 002517706-05 

Graduação: Farmacêutica-Bioquímica com Habilitação em Análises Clínicas pela 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) - MG 

Titulação:  Mestre em Ciências da Saúde pelo Centro de Pesquisas Clínicas René-

Rachou (CPqRR), Belo Horizonte - MG  

Endereço: Avenida Hugo Musso 114/ 202 Praia da Costa – Espírito Santo 

Telefone: (27) 3389-0291, (27) 9862-6127 e (33) 9977-6807 

Email:  joseliafrade@hotmail.com 

 

6° Semestre 

- Bioquímica Clínica 

Nome: Fernanda Rodrigues Nascimento 

CPF: 032.733.666-80 

Graduação: Farmacêutica-Bioquímica com habilitação em Análises Clínicas pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF-MG) 

Titulação: Especialista em Parasitologia, Microbiologia e Imunologia pela Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF-MG) 

Endereço: Rua Travessa Sagrado Coração de Jesus n° 65 apto 10 1 Viçosa/ MG CEP 

36570-000 

Telefone: (32) 9102-6506 
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Email:  frn@ig.com.br 

 

- Farmacologia III 

Nome: Daniela da Fonseca Pacheco 

CPF: 039.158.416-25 

Graduação: Odontologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Titulação: Doutora em Fisiologia e Farmacologia pela UFMG 

Endereço: Rua Ataliba Lago n° 144 apto 201 Bairro Nova Suissa  Belo Horizonte/ MG 

CEP 30460-030 

Telefone: (31) 9206-9659 

Email: danielafpacheco@hotmail.com 

 

- Farmacotécnica II 

Nome: Tânia Andrade de Araújo  

CPF:  

Graduação : Farmacêutica pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)/ MG 

Titulação:  Especialista em Manipulação Magistral Alopática pela RACINE 

Endereço: Rua Antonio Wellerson 89, Centro – Manhuaçu/ MG 

Telefone: (33) 8811-6498 

Email:  tandradearaujo@yahoo.com.br  

 

- Hematologia 

Nome: Lidiane Meire Kohler 

CPF: 031.191.186-21 

Graduação : Farmacêutica-Bioquímica com habilitação em Análises Clínicas pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)/ MG 

Titulação: Doutora em Microbiologia pela UFMG 

Endereço:  Rua Antônio Miranda Sette n° 140 apto 101 Bairro C olina/ Manhuaçu 

Telefone: (33) 8404-5467 

Email:  kohler_lm@yahoo.com.br / coordfarmacia@faculdadedofuturo.edu.br 

 

- Parasitologia Clínica 

Nome : Ranieri Duvanel Rodrigues 

CPF: 734302696/87 
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Graduação : Farmacêutico-Bioquímico com habilitação em Análises Clínicas pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

Titulação : Especialista em Programa Saúde da Família – Faculdade do Futuro/ 

Manhuaçu 

Endereço : Rua Randolfo Baião, 17/101 – Centro – Manhuaçu - MG 

Telefone : (33) 3331-2503 e (33) 9902-0932 

Email:  ranieriduvanelrodrigues@hotmail.com  

 

- Química Farmacêutica I 

Nome: Juber Pereira de Souza 

CPF: 065 568 266 - 00 

Graduação: Farmacêutico pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) - MG 

Titulação:  Mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) - MG 

Endereço:  

Telefone: (33) 9916-8995 

Email:  juberps@yahoo.com.br  

 

- Estágio IV 

Nome : Ranieri Duvanel Rodrigues 

CPF: 734302696/87 

Graduação : Farmacêutico-Bioquímico com habilitação em Análises Clínicas pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

Titulação : Especialista em Programa Saúde da Família – Faculdade do Futuro/ 

Manhuaçu 

Endereço : Rua Randolfo Baião, 17/101 – Centro – Manhuaçu - MG 

Telefone : (33) 3331-2503 e (33) 9902-0932 

Email:  ranieriduvanelrodrigues@hotmail.com  

 

 

 

 



 40

7. 4. REGIME DE TRABALHO  

O regime de trabalho do corpo docente é o de contrato segundo a legislação 

trabalhista, na forma atinente às entidades privadas. 

Adota-se, como especificado no Plano de Carreira do Corpo Docente, o sistema 

de remuneração por horas-aula ministradas, segundo a realidade regional. 

No entanto, reconhecendo a importância do professor como o principal agente no 

processo de desenvolvimento da qualidade de ensino, pretende-se compensar as 

deficiências deste sistema de remuneração com a inclusão de remunerações e 

benefícios extras, devidamente especificados nas planilhas de custo de produção de 

ensino. 

Essas benesses visam atrair profissionais com titulação adequada às expectativas 

da administração acadêmica do curso. 

O plano é de se adotar, em princípio o sistema de horas-aula, passando, de 

acordo com a realidade financeira da instituição, para o sistema de tempo integral, o que 

se considera como o sistema ideal para as pretensões acadêmicas da instituição em 

questão.  

 

7.5 POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO, CARREIRA E REMUNERAÇÃ O 

O projeto da Instituição é de contemplar um Corpo Docente com índices elevados, 

tanto de titulação quanto de dedicação ao magistério superior. O plano é de implantação 

do regime de tempo integral. 

Aliado a esse propósito, pretende-se que a maioria dos docentes atue nas 

disciplinas com estreita vinculação ás áreas de conhecimento de sua qualificação e 

experiência profissional. 

Independente do alto nível do perfil já identificado, em índices de titulação, a 

instituição de ensino continuará cuidando para a melhoria qualitativa desse componente 

escolar, procurando, sob todos os meios e aspectos, oferecer ao curso um quadro 

docente cada vez mais qualificado, mais titulado, com mais tempo para dedicar-se às 
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suas atividades de ensino e com maiores recursos de sustentação técnica de sua 

atividade, em sala de ala e nos vários aspectos que integram a atividade docente. 

A preocupação com a qualificação pós-graduada, stricto sensu, permeará 

particularmente, o campo de formação básica e de formação geral do currículo pleno, 

procurando-se oferecer aos futuros profissionais uma sólida formação cientifica nas 

atividades que desenvolverão. Na área aplicada, será preocupação prioritária a 

contratação de professores profissionais, que, além da capacidade magisterial 

comprovada, estejam no dia-a-dia da atividade cujos fundamentos e aplicações ministra. 

A instituição procurará oferecer aos docentes o apoio necessário ao 

desenvolvimento qualificado do ensino, em cada área especifica, tanto no aspecto 

bibliográfico como nos de informática e recursos outros que possam contribuir para 

facilitar o aprendizado. 

O Corpo Docente pretendido e a titulação desejada estão especificadas no Plano 

de Carreira docente. Nenhum docente pode ministrar mais de três disciplinas, mesmo 

que afins. 

O corpo docente para o curso proposto, deverá apresentar habilitação especifica 

para as disciplinas indicadas e especialização na área ou áreas afins, além de 

experiência docente.  

O Corpo Docente do Curso proposto será composto de professores Titulares, 

Assistentes e Auxiliares de Ensino. 

No Plano de Carreira Docente ficam demonstradas as intenções de qualificação e 

remuneração de Instituição. Nele, a experiência profissional e docente, desde que 

mantenham relações com áreas do curso, serão valorizadas. 

 

7.6 PLANO DE REMUNERAÇÃO  

Os professores têm remuneração definida pela política salarial fixada pela 

mantenedora, com o objetivo de valorização permanente do profissional, de modo a 
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estimular e incentivar a carreira docente. A remuneração tem por base unitária o valor da 

hora/aula de trabalho, prevista no planejamento econômico-financeiro do curso. 

Para efeito de remuneração a professores do quadro de carreira, presume-se que, 

na medida em que o docente progride no escalonamento do quadro, eleva-se sua 

remuneração. 

A hora/aula compreende, para efeitos de remuneração, a aula efetivamente dada, 

seu planejamento e preparação, avaliação dos alunos, o registro e o controle acadêmico, 

bem como o comparecimento às reuniões ordinárias e extraordinárias dos órgãos 

colegiados. 

O professor obriga-se a estar presente em congressos, seminários e simpósios, 

palestras ou atividades didáticas semelhantes, no período em que coincidir com seu 

horário de aula, quando destas atividades participem suas respectivas turmas, em 

substituição às aulas. 

O professor obriga-se a estar presente em seu horário de aula durante todo o ano 

letivo, independentemente do comparecimento ou não dos alunos. 

 

7.7 PLANO DE CARREIRA DOCENTE  

Basicamente, a carreira do magistério do instituto é estruturada no seguinte 

escalonamento: 

I. Nível “G”                                              - Docente Apenas Graduado 

II. Nível “E”                - Docente Especialista 

III. Nível “M”       - Docente Mestre 

IV. Nível “D”       - Docente Doutor 

V. Nível “L”       - Livre-Docente 
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Para promoção ou ingresso nos diferentes níveis da carreira docente, são usados 

ainda outros critérios, como o notório saber e a ocupação do cargo relacionados à área 

que se candidata. 

A Instituição pretende implantar o projeto de plano de carreira docente abaixo 

descrito: 

 

7.7.1 PLANO DE CARREIRA DOCENTE PROJETO PARA IMPLAN TAÇÃO 

“A Diretoria da Sociedade de Educação de Manhuaçu Ltda. No uso de suas 

atribuições estatutárias, RESOLVE aprovar o seguinte Plano de Carreira Docente a ser 

implantado em suas unidades de ensino superior: 

 

CAPITULO I 

DISPOSIÇOES PRELIMINARES 

Art. 1°. O presente Plano disciplina a carreira doc ente de ensino superior na 

Sociedade de Educação Superior de Manhuaçu Ltda. regula o provimento de suas 

funções e empregos, estabelece direitos e vantagens e define os respectivos deveres e 

responsabilidades. 

Art. 2°. O Plano de Carreira Docente tem como princ ípios básicos: 

I- Valorização da qualificação decorrente de cursos de formação; 

II- Profissionalização, entendida como dedicação ao magistério; 

III- Paridade de remuneração para os docentes integrantes da carreira, com 

qualificação análoga; 

IV- Progressão na carreira, mediante promoção. 
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CAPÍTULO II 

DA CARREIRA DOCENTE 

 

Seção I 

Dos Níveis 

Art. 3°. O Plano de Carreira Docente é estruturado em cinco níveis, dispostos 

gradualmente de acordo com a titulação do docente. 

Art.  4°. Os níveis constituem a linha de qualificação docente assim constituída:  

I- Nível “G” – Docente Apenas Graduado 

II- Nível “E” – Docente Especialista  

III- Nível “M” – Docente Mestre 

IV- Nível “D” – Docente Doutor 

V- Nível “L” – Livre-Doutor 

Art. 5°.  A mudança de nível, entendida como acesso, é automática e vigorará a 

partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da apresentação da titulação especifica 

prevista no Art. 4°, desde que vinculada à área de atuação do professor. 

Art. 6°.  O Plano de Carreira é constituída de dez padrões, possibilitando ao 

docente progressão horizontal, dentro do nível, obtida por intermédio de avaliações cujos 

critérios estão discriminados no Art. 7°. 

 

Art. 7°.  Para cada padrão é atribuído um total de quinhentos (500) pontos, assim 

constituídos: 

PADRÃO I – Até 500 pontos 

PADRÃO II –  De 501 a 1000 pontos 
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PADRÃO III –  De 1001 a 1500 pontos 

PADRÃO IV –  De 1501 a 2000 pontos 

PADRÃO V –  De 2001 a 2500 pontos 

PADRÃO VI –  De 2501 a 3000 pontos 

PADRÃO VII –  De 3001 a 3500 pontos 

PADRÃO VIII – De 3501 a 4000 pontos 

PADRÃO IX –  De 4001 a 4500 pontos 

PADRÃO X –  Acima de 4500 pontos. 

Art. 8°.  A mudança de padrão acontece de forma automática, a contar do primeiro 

dia do semestre seguinte àquele em que ocorrer a comprovação e a aferição da 

pontuação. 

Art. 9°.  Para a passagem ao padrão imediatamente superior, o docente deverá ter, 

no mínimo, dois anos de efetivo exercício no padrão em que se encontra classificado. 

Art. 10°.  A computação de pontos para a mudança de padrão será conferida aos 

docentes, tendo em vista: 

Produção e publicação de artigos em revistas da entidade ou de suas mantidas 

e/ou em revistas de projeção nacional ou internacional; 

Publicação de livros com o respectivo aval de qualidade dos órgãos componentes 

da instituição de ensino a que se vincule; 

Desenvolvimento, execução e participação efetiva em projeto de pesquisa, 

financiado pela própria entidade a que se vincula ou por instituições públicas ou privadas, 

organismos nacionais e/ou internacionais; 

Palestras e conferências proferidas; 

Exercício de atividades administrativas relevantes na área educacional, não 

enquadradas como ensino, pesquisa ou extensão; 
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Exercício técnico-profissional qualificado, em sua área de magistério; 

Distinção obtida em razão de relevância na atividade magistral. 

Parágrafo Único – Os critérios para atribuição dos pontos serão regulamentados 

pelo Conselho Diretor da entidade mantenedora, ouvidos os colegiados competentes das 

instituições mantidas. 

Art. 11°.  O enquadramento do docente no padrão é pessoal e de acordo com seus 

méritos, permanecendo como direito próprio na promoção a nível superior da carreira. 

Seção II 

Do Ingresso na Carreira Docente 

 

Art. 12°.  O ingresso na carreira docente será feito por exame de títulos ou 

concurso público, tendo por base as normas fixadas pelo Conselho Diretor, ouvidos os 

colegiados competentes das instituições mantidas, respeitada a legislação pertinente, as 

normas do Sistema de Ensino e o disciplinamento contido nesta Resolução. 

Art. 13°.  A admissão à carreira docente far-se-á no nível e padrão correspondente 

à titulação, devidamente comprovada, observadas as disposições Art. 5° e 8° deste  

Plano. 

Art. 14°.  Os docentes em regime Horista pertencem a Quadro Temporário e terão 

acesso ao Plano de Carreira Docente através de concurso público ou de enquadramento, 

à vista de sua titulação, observando, em qualquer caso, o disposto nos Arts. 12° e 13°. 

Seção III 

Do Exercício Docente 

 

Art. 15°.  Exercício é o desempenho de cargo, função ou emprego, pelo docente, 

em atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão, ou ainda em atividades administrativas 

próprias ao professor, em unidades ou órgãos da entidade, sob vínculo com a Entidade 

Mantenedora. 
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Art. 16°.  As atividades dos docentes são regulamentadas nos Regimentos das 

instituições mantidas em que estão lotados e ainda em provisionamentos expedidos 

pelos colegiados competentes para as definições, respeitada, em qualquer caso, as 

condições de formação e titularidade do professor. 

Seção IV 

Da Promoção e da Progressão na Carreira 

Art. 17°.  Promoção é o ato pelo qual o docente tem acesso a nível superior e 

progressão é a evolução horizontal, dentro do mesmo nível, para padrão imediato, 

observados os princípios estabelecidos neste Plano. 

Art. 18°.  As normas e diretrizes para a atribuição de pontos que permitam a 

progressão na escala dos padrões serão estabelecidas na forma do parágrafo único do 

Art. 10°. 

 

Seção V 

Do Regimento de Trabalho 

 

Art. 19°.  Os regimes de trabalho dos docentes de ensino superior contratados pela 

Sociedade de Educação Superior Manhuaçu Ltda são os seguintes: 

HORISTA – número de horas-aula semanais de acrescido de 20% para efeito de 

desempenho de atividades extraclasse. 

TEMPO PARCIAL 1 – 10 horas semanais de trabalho. 

TEMPO PARCIAL 2 – 20 horas semanais de trabalho. 

TEMPO PARCIAL 3 – 30 horas semanais de trabalho. 

TEMPO INTEGRAL – 40 horas semanais de trabalho. 

Art. 20°.  Cabe à Coordenação elaborar os planos de trabalho de seus docentes e 

a distribuição da carga horária destinada às atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

observado o disposto nos Regimentos das instituições de ensino respectivas. 
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Parágrafo único  – O exercício de atividades administrativas executivas por 

docente deve ser aprovado pelo colegiado próprio da instituição de ensino, ouvida 

coordenação. 

 

Seção VI 

Da Remuneração 

 

Art. 21°.  A remuneração mensal do docente tem como referencial o número de 

horas semanais de trabalho, respeitada a legislação em vigor, as convenções coletivas 

de trabalho e o disposto nesse Plano de Carreira. 

Art. 22°.  A carga horária semanal do docente está diretamente relacionada com o 

seu regime de trabalho. 

Art. 23°.  O salário mensal corresponde ao nível e padrão, sendo considerado para 

o cálculo o valor do salário-aula base e respectivos coeficientes multiplicadores, 

identificados no Art. 24°.  

Parágrafo único – O salário-aula base é o correspondente ao Nível “G”, Padrão “I”. 

Art. 24°.  Os níveis e padrões são representados pelos seguintes coeficientes: 

 

PADRÃO 

 

NÍVEL I II III IV V VI VII VIII IX X 

G 1000 1030 1061 1093 1126 1159 1194 1230 1266 1305 

E 1180 1215 1252 1290 1328 1368 1409 1451 1945 1539 

M 1320 1360 4000 1442 1486 1530 1576 1624 1673 1723 

D 1478 1523 1568 1615 1664 1714 1765 1818 1873 1929 

L 1655 1705 1756 1808 1863 1919 1977 2035 2097 2160 
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Seção VII 

Da Capacitação 

 

Art. 25°.  A capacitação docente compreende a realização de pós-graduação 

stricto sensu e lato sensu, atividades de atualização e desenvolvimento e participação 

em eventos de caráter científico ou cultural, que poderão ocorrer dentro ou fora da 

Instituição, em sistema de rodízio, na forma de um Plano de Capacitação que deve 

prever: 

I- afastamento das atividades acadêmicas com a manutenção de todas as 

vantagens e benefícios da carreira para professores que estejam cursando 

mestrado ou doutorado; 

II- auxílio financeiro na forma de bolsa e/ou custeio de despesas. 

Art. 26°.  O Plano de Capacitação Docente integra a política de treinamento e 

desenvolvimento da Instituição e prevê os seguintes procedimentos: 

I- encaminhamento obrigatório das solicitações de licença para capacitação de 

docentes pela Instituição ao Conselho Departamental; 

II- redução de atividades de pesquisa e extensão durante a realização do curso, se 

for o caso; 

III- compromisso de permanência do docente no Departamento após a conclusão do 

curso, por tempo igual ou superior ao do período de gozo dos benefícios previstos 

nos incisos I e II do Art. 25, sob pena de ressarcimento à Instituição dos valores 

percebidos no período de curso. 

IV- obrigatoriedade de apresentação de relatórios semestrais, com visto do orientador 

ou coordenador do curso, durante todo o período de afastamento. 

Art. 27°.  O Período de afastamento do docente para atividades de capacitação 

será acertado na ocasião, considerando-se a carga horária do curso ou atividade a ser 

desenvolvidos. 
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CAPÍTULO III 

DOS DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES 

 

Art. 28°.  Os deveres, os direitos e responsabilidades, e o regime disciplinar do 

pessoal docente, estão dispostos no Regimento da instituição de ensino respectiva, 

aprovado pelos órgãos superiores competentes do Sistema de Ensino. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 29°.  Os docentes, enquanto não integrantes da carreira, pertencem a Quadro 

Temporário, recebendo como horistas, e classificando-se, para efeito do Plano, em: 

I- Professor Graduado; 

II- Professor Graduado com Especialização; 

III- Professor Graduado com Experiência Profissional; 

IV- Professor Substituto; 

V- Professor Visitante; 

VI- Professor Colaborador. 

Art. 30°.  A remuneração mensal dos docentes não integrantes da carreira tem 

como referencial de cálculo o número de horas semanais contratadas, respeitando o 

regime de trabalho e a legislação. 

Parágrafo único – O salário mensal vincula-se à titulação do docente, observado 

o disposto no parágrafo único do Art. 23°. 

Art. 31°.  Os docentes com titulação de Especialista, Mestre, Doutor ou Livre-

Docente, fazem jus à remuneração estabelecida de acordo com o seu nível, previsto no 

Art. 4°, e dentro dos critérios fixados neste Plano . 

Art. 32°.  Os docentes não integrantes da carreira têm enquadramento automático 

no nível correspondente à sua titulação, observadas  as normas constantes deste Plano 

e respeitadas as vantagens pessoais obtidas de acordo com a legislação atinente. 
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Art. 33°.  Os docentes pertencentes ao Quadro de Carreira têm enquadramento 

nos padrões correspondentes em 2002, de acordo com regulamentação específica e 

desde que o docente se habilite por documentação própria à promoção, respeitada a 

legislação em vigor e as normas contidas neste Plano. 

Art. 34°.  A tabela com os valores iniciais referentes aos níveis e padrões deste 

Plano de Carreira Docente refere-se a valores atuais. 

Art. 35°.  A carga horária destinada especificamente a aulas não pode ser superior, 

sem nenhum caso, a 70% (setenta por cento) da obrigação global do horário de trabalho 

do docente. 

Art. 36°.  Os docentes contratados como horistas obrigam-se a cumprir, no 

mínimo, e observadas as necessidades metodológicas de sua disciplina, 30% (trinta por 

cento) adicionais de sua carga horária, para o atendimento das necessidades 

administrativas de sua atividade e orientação e convivência com os alunos. 

Art. 37°.  Nenhum docente poderá responsabilizar-se por mais de 3 (três) 

disciplinas, exigindo-se afinidade de áreas nas acumulações. 

Art. 38°.  Qualquer modificação neste Plano de Carreira Docente depende de 

aprovação expressa do Conselho Diretor da Entidade Mantenedora, na forma de seus 

estatutos. 

Art. 39°.  A presente resolução entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Formas de Participação do Corpo Docente nas atividades de direção da 

Instituição. 

As formas de participação previstas neste item estão todas dispostas no 

Regimento. Os professores são membros Colegiado de Cursos ,  onde participam 

diretamente do processo decisório, em seus campos de atuação e no Conselho Superior. 

O Regimento Interno, o PDI encontra-se na Instituição, à disposição da Comissão 

de Especialistas. 
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8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

8. 1.  PLANEJAMENTO E FILOSOFIA CURRICULAR 

O curso de Farmácia tem por finalidade formar profissionais, capacitados a atuar 

na promoção da saúde. Preparados a partir de uma visão crítica e abrangente, dentro de 

uma prática de prevenção, promoção, proteção e reabilitação, esses profissionais 

estarão habilitados a desenvolver ações destinadas a analisar os problemas sociais 

buscando soluções e alternativas  para os mesmos. 

O curso busca formar profissionais que atuem na sociedade, na perspectiva da 

promoção de saúde e que contribuam para o desenvolvimento dessa área científica, no 

nível de suas possibilidades de aplicação prática. 

Entendendo o profissional de farmácia como agente de transformação social, o 

curso formará profissionais habilitados a trabalhar nas instituições e organizações, 

farmácias e drogarias, utilizando criticamente instrumentos e métodos farmacêuticos nos 

processos de qualificação e desenvolvimento humano, facilitando a dinâmica das 

relações que caracterizam o mundo contemporâneo. 

O currículo engloba as diferentes teorias e método de investigação.O curso 

capacita o profissional para a intervenção em instituições de saúde, farmácias, drogarias, 

indústrias, laboratórios de análises clínicas e toxicológicas, interação 

alimento/medicamento, medicamento/medicamento, formulação e produção de 

medicamentos e cosméticos em qualquer escala. Desenvolve habilidades para o 

diagnóstico, assessoria, orientação e planejamento. Um dos momentos privilegiados do 

curso serão os estágios supervisionados. 

O curso dedica-se a preparar profissionais que atendam as demandas sociais, 

locais e regionais, atuando como agentes de transformação no desenvolvimento e bem-

estar da comunidade. Dadas as características da região, a estrutura curricular e a 

organização didático-científica do curso têm como ênfase uma visão generalista, tendo 

na saúde a oportunidade da realização plena do profissional farmacêutico. 

Os princípios que orientam o currículo propiciam a aquisição integrada, 

contextualizada e crítica do conhecimento. 
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8. 2. ESTRUTURA CURRICULAR 

O currículo do curso de farmácia foi concebido como um sistema organizador da 

formação, na trajetória ética, intelectual e profissional. Abrange um conjunto de 

disciplinas, princípios e compromissos inerentes ao exercício do farmacêutico. Envolve 

conhecimentos básicos e conhecimentos específicos de farmácia. 

O currículo está organicamente integrado, havendo níveis de aprendizagem que 

garantem a continuidade, aquisição e produção gradual de conhecimentos. Buscou-se 

estabelecer um fio condutor dos conhecimentos das áreas biológicas, saúde, humanas, 

sociais  e exatas. 

O currículo do curso, operacionalizado por meio dos planos de ensino de cada 

disciplina ou estágio, busca desenvolver no aluno o exercício da análise, da crítica e da 

capacidade de intervenção. Caracteriza-se por ensejar permanente estímulo à inovação, 

sendo permeável às demandas sociais tanto de clientela como de conteúdo. Incorpora 

modelos institucionais que espelham a realidade, apresentando características 

indispensáveis à formação do cidadão e do profissional atual. 

O Curso de Farmácia do FACULDADE DO FUTURO será oferecido em dez (10) 

períodos, com carga horária total de 3660 horas (três mil seiscentos e sessenta) de 

conteúdos e 1100 horas (mil e cem) de estágios, que contemplam os 20% da carga 

horária total conforme as diretrizes curriculares e 280 horas (duzentas e oitenta) de 

atividades complementares, que contemplam de 5 a 10 % da carga horária total 

conforme as diretrizes curriculares. A duração do curso prevista para 5 (cinco) anos 

totaliza 5040 (cinco mil e quarenta) horas aula (cinqüenta minutos de duração) e 4200 

horas (quatro mil e duzentas) com hora-aula de sessenta minutos. 

O acadêmico desenvolverá habilidades e competências em Farmácia, análises 

clínicas e toxicológicas; indústria de medicamentos, alimentos e cosméticos fazendo jus 

as Diretrizes Curriculares no que diz respeito a formação generalista, e também 

atendendo aos interesses da cidade e região. 

O currículo do curso de Farmácia, está estruturado com base nas Ciências Exatas, 

Ciências Humanas e Sociais, Ciências Biológicas e da Saúde e Ciências farmacêuticas. 
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8. 3. CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os conteúdos curriculares das áreas de conhecimento estabelecidos pelas 

Diretrizes Curriculares devem corresponder às competências e habilidades preconizadas 

nas mesmas. Cada  curso  deverá  formalizar  em  cada  área,  disciplinas,  atividades  e  

conteúdos relacionados e agrupados de modo a evidenciar a integração. Assim é que: 

 A  área  de  Ciências  Exatas   deverão  dar  suporte  às  ciências  farmacêuticas,  

não visando  apenas  ao  domínio  técnico  por  si  só,  mas,  principalmente,  ao  saber  

usar  estes conhecimentos,  em  diferentes  situações  ou  contextos  das  Ciências  

Farmacêuticas.  O significado dos conteúdos de Química, Matemática, Física e 

Estatística terão uma validade real na medida em que forem usados processos 

metodológicos e abordagens de aplicação no Curso de Farmácia. 

A  área  de  Ciências  Biológicas  e  da  Saúde   incluem  todos  os  conteúdos  

de  base celular e molecular de processos normais e alterados; estrutura e função de 

tecidos, órgãos, sistemas  e  aparelhos;  processos  bioquímicos,  microbiológicos,  

imunológicos;    genética molecular;  bioinformática.  O  agrupamento  destes  conteúdos  

objetiva  dar  competências relacionadas  a  apropriação  de  conhecimento  da  área  

biológica  e  suas  interações  ou desdobramentos como formas indispensáveis de 

entender o mercado de modo organizado e racional  e  como  também  de  participar  e  

compreender  o  significado  da  ciência  como protagonista  essencial  para  

entendimento  e  soluções,  relevantes  em  todo  processo  saúde- doença, inerentes 

aos serviços farmacêuticos. 

A  área  de  Ciências  Humanas  e  Sociais   devem  contemplar  conteúdos  nas 

dimensões  sociais,  culturais,  comportamentais,  psicológicas,  ecológicas,  éticas  e  

legais, bem como comunicação, econômica e gestão administrativa. As Diretrizes 

Ciências Exatas 
 

Ciências Humanas e  
Sociais  
 

Ciências Biológicas e da Saúde 
 

Ciências Farmacêuticas 
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Curriculares através desta área destaca as competências relacionadas à compreensão  e  

o  significado  da  identidade  profissional,  da  sociedade  e  da  cultura,  que configuram  

conhecimentos  de  história,  sociologia, antropologia,  psicologia, direito, economia entre 

outros. 

 No  entanto,  é  indispensável  lembrar  que  o  espírito  da  LDB  e  das  Diretrizes 

Curriculares não confina a nenhuma disciplina específica, como poderia dar a entender 

uma interpretação literal. Neste sentido, todos os conteúdos curriculares humanísticos e 

sociais, poderão estar permeados em outra área, embora não exclusivamente dela, 

desde que venha contribuir  para  o  desenvolvimento  social  e  político  da  profissão  

farmacêutica  em  nível individual e coletivo. 

A área das Ciências Farmacêuticas  deve incluir conteúdos teóricos e práticos 

que contemple conhecimentos específicos da profissão farmacêutica,  os  processos 

tecnológicos integram as atividades de aplicação, isto é, as especificidades técnicas de 

cada área  de  conhecimento  resulta  da  importância  que  ela  adquire  na  educação  

farmacêutica geral, e  não  mais  apenas  profissional . em especial no nível  

especializado.  Neste, a tecnologia é o tema por excelência que permite contextualizar os 

conhecimentos de todas as áreas e disciplinas em conjunto: 

- Pesquisa e desenvolvimento 

- Produção e controle de matérias-primas, insumos e produtos farmacêuticos 

- Legislação sanitária e profissional 

- Farmacodinâmica 

- Biodisponibilidade 

- Farmacocinética 

- Emprego terapêutico dos medicamentos 

- Farmacoepidemiológia 

- Farmacovigilância 

- Boas Práticas de Dispensação 

- Utilização racional de medicamentos 

- Atenção Farmacêutica 

- Diagnóstico clínico e laboratorial 

- Diagnóstico Terapêutico 

- Bromatologia 
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- Biossegurança 

- Toxicologia 

 

 

 

 

CONTEÚDOS DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

CIÊNCIAS EXATAS 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS E DA 

SAÚDE 

CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS 

CIÊNCIAS HUMANAS 
E SOCIAIS 

• QUÍMICA 
• FÍSICA 
• MATEMÁTICA 
• ESTATÍSTICA 

METODOLOGIA 
E ABORDAGEM 
APLICADAS AO 

CURSO DE 
FARMÁCIA 

• PROCESSOS DE BASE CELULAR E 
MOLECULAR NORMAIS E ALTERADOS 

• ESTRUTURA E FUNÇÃO DE TECIDOS, 
ÓRGÃOS, SISTEMAS E APARELHOS. 

• PROCESSOS BIOQUÍMICOS, 
MICROBIOLÓGICOS, IMUNOLÓGICOS, 
GENÉTICA MOLECULAR, BIOINFORMÁTICA. 

• DIMENSÕES SOCIAIS, CULTURAIS, 
COMPORTAMENTAIS, PSICOLÓGICAS, 
ECOLÓGICAS, ÉTICAS, LEGAIS. 

• CONTEÚDOS DE COMUNICAÇÃO, ECONOMIA 
E GESTÃO ADMINISTRATIVA. 

• PESQUISA E DESENVOLVIMENTO. 
• PRODUÇÃO E CONTROLE DE MATÉRIAS 

PRIMAS, INSUMOS. 
• LEGISLAÇÃO, EPIDEMIOLOGIA, 

VIGILÂNCIA. 
• FARMACOCINÉTICA, 

FARMACODINÂMICA. 
• DISPENSAÇÃO, ATENÇÃO FARMAC. 
• DIAGNÓSTICO LAB., TERAPÊUTICO. 
• BROMATOLOGIA, TOXICOLOGIA. 
• BIOSSEGURANÇA, USO RACIONAL MED. 
 

APLICAÇÃO 

INTEGRAÇÃO 
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CURSO DE FARMÁCIA COM FORMAÇÃO GENERALISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

A formação generalista integrando as quatro áreas de conhecimento, supera 

divisões e as baixas expectativas do sistema de ensino farmacêutico anteriormente 

vigente. A formação generalista de um currículo integrado estimula os docentes a 

desenvolverem novas práticas pedagógicas e os estudantes verificam a aplicação do 

conhecimento de forma interativa e, não isolada como o ensino farmacêutico resultante 

da Resolução 04/69 que foi extinta após a aprovação das Diretrizes Curriculares. 

 

 

 

 

 

Com todos os 
conteúdos de todas as 

áreas 

CIÊNCIAS 

FARMACÊUTICAS 

CIÊNCIAS 
EXATAS 

CIÊNCIAS 
BOLÓGICAS E DA 

SAÚDE 

ESTÁGIOS 

CIÊNCIAS 
HUMANAS E 

SOCIAIS 

Suporte para 
áreas específicas 

Com integração 
aplicada nas áreas 

especializadas 

Conteúdos permeando 
disciplinas ou 

Disciplinas de caráter 
social 
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8. 4. ESTRUTURAÇÃO DO CURSO 

 

  O foco central medicamentos deverá ser contemplado do princípio ao final do 

curso, bem  como  as  formações  básicas  complementares  (análises  clínicas  e  

alimentos).  Dessa forma, a estrutura do curso deverá ser configurada por núcleos de 

conhecimentos: 

- Núcleo de Formação Geral (Conceitos Gerais e Inclusivos) 

- Núcleo de Concentração (Conceitos Intermediários) 

- Núcleo Especializado (Conceitos Característicos) 

- Núcleo Livre (Atividades Complementares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Foco  central  de  Formação  deverá  ter  conteúdos  nos  núcleos  de  formação  

geral,  de concentração e especializada de uma forma clara e interdisciplinar forte e 

evidente. As  formações  básicas  complementares  (p.ex.análises  clínicas  e  alimentos)  

deverão  ter conteúdos  comuns  ao  foco  central  no  núcleo  de  formação  geral  e,  no  

núcleo  de concentração as disciplinas decorrentes de  áreas  transdisciplinares  terão  

profundidade diferenciada. 

 

Núcleo 
Livre  

Núcleo 
Especializado 

Núcleo de 
Concentração 

Núcleo de 
Formação  

Geral Núcleo de 
Farmácia 
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Núcleo  de  formação  geral:  conjunto  de  disciplinas  que  envolvem  

conhecimentos essenciais  para  a  formação  básica  nas  três  áreas  de  atuação  

profissional.  Podem estar incluídas  nas  três  primeiros  semestres  do  curso.Estas  

disciplinas  deverão  ser  de  caráter interdisciplinar nos campos de conhecimento das 

Diretrizes Curriculares. 

Núcleo de concentração:  Formado  por  disciplinas  que  envolvem  eixos 

transdisciplinares ( ex. Bioquímica, Farmacologia, Toxicologia etc.) que posicionados em 

áreas  estratégicas  do  curso  pode conduzir à níveis de maior  profundidade  por  opção, 

constituindo-se em um dos diferenciais competitivos do curso. Por exemplo, 

Farmacologia I,  II  e  III,  contemplando  respectivamente  conteúdos  básicos,  

conteúdos  de  aplicação  no foco  central,  conteúdos  de  aplicação  especial  em  área  

de  formação  complementar  ao  foco central. Pode ser desenvolvido do 4º ao 6º 

semestre. 

Núcleo  especializado:   conjunto  de  disciplinas  pertencentes  a  uma  das  

áreas estratégicas  escolhidas  para  o  curso,  com  duração  preferencial  de  quatro  

semestres.  Pode constituir em um dos diferenciais competitivos do curso. 

Núcleo  livre:   conjunto  de  disciplinas  eleitas  pelo  aluno  com  base  no  seu  

interesse individual, conforme política do curso. Os números mínimo e máximo de 

créditos ficam a critério do curso para respaldar a filosofia do Projeto Pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
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Formação Básica 
Complementar 

Formação Básica 
Complementar 

Formação 
Suplementar Formação 

Suplementar 
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Foco central:  definido na concepção do Curso e, em consonância com as 

objetivos do Curso,áreas de atuação prioritárias de acordo com o perfil do egresso 

raçado pela IES. 

Formação  Básica  Complementar:   corresponde  aos  conhecimentos  de  outra  

área  de atuação profissional. Os conteúdos são básicos e interligados ao foco central. 

Representa a formação necessária para posterior especialização. 

Formação Suplementar:  São  atividades  de  eleição  do  aluno  segundo  suas 

necessidades e interesses, mediante orientação ( do colegiado, do professor, do 

orientador,etc) em ambas as áreas de complementação. 
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2- NÚCLEO DE 

CONCENTRAÇÃO 

 

2- NÚCLEO 
ESPECIALIZADO 

 

Análises Clínicas Alimentos 
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Para a formação do graduado em Farmácia na Faculdade do Futuro, atendendo 

as Diretrizes Curriculares, a matriz curricular proposta é a seguinte:  

 

8. 5. MATRIZ CURRICULAR 

Os Cursos de Farmácia adequados às Diretrizes Curriculares deverão ter um  

projeto  pedagógico  que  venha  assegurar  melhores  níveis  de qualidade, de 

legitimidade e de competitividade, no cenário educacional. 

A FACULDADE DO FUTURO atendendo esta orientação elaborou sua matriz 

curricular. 

1º semestre 

Componentes Curriculares 
Carga Horária 

Semanal 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 

Carga 
Horária 

Total 
Química Geral e Inorgânica 04 02 02 80 
Comunicação e Expressão 02 02 00 40 
Anatomia Humana 04 02 02 80 
Cito-Histologia 04 02 02 80 
Física Aplicada à Farmácia 03 02 01 60 
Introdução às Ciências Farmacêuticas 02 02 00 40 
Matemática Aplicada à Farmácia 03 02 01 60 
Metodologia de Pesquisa 02 02 00 40 
Total 24 16 08 480 
     

2º semestre 

Componentes Curriculares Carga Horária 
Semanal 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 
Físico-Química 03 02 01 60 
Sociologia Aplicada à Saúde 02 02 00 40 
Bioestatística  02 02 00 40 
Química Orgânica I   04 02 02 80 
Genética e Embriologia 03 02 01 60 
Farmacobotânica 03 02 01 60 
Química Analítica Qualitativa 04 02 02 80 
Total 21 14 07 420 
Estágio I (Dispensação) - 1 2 60 
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3º semestre 

Componentes Curriculares Carga Horária 
Semanal 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 
Fisiologia Humana 04 02 02 80 
Análise Instrumental 03 02 01 60 
Química Analítica Quantitativa 04 02 02 80 
Química Orgânica II 04 02 02 80 
Epidemiologia e Saúde Pública 02 02 00 40 
Deontologia e Legislação Farmacêutica 02 02 00 40 
Psicologia Aplicada Farmácia 02 02 00 40 
Total 21 14 07 420 
Estágio II (Vigilância em Saúde) - 1 2 60 
     

4º semestre 

Componentes Curriculares 
Carga Horária 

Semanal 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 

Carga 
Horária 

Total 
Bioquímica I 04 02 02 80 
Patologia  03 02 01 60 
Parasitologia 04 02 02 80 
Imunologia 03 02 01 60 
Farmacologia I 03 02 01 60 
Microbiologia Básica 04 02 02 80 
Farmacognosia 04 02 02 80 
Total 25 14 11 500 
     

5º semestre 

Componentes Curriculares 
Carga Horária 

Semanal 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 

Carga 
Horária 

Total 
Farmacotécnica I 04 02 02 80 
Microbiologia Clínica 04 02 02 80 
Biologia Molecular 02 02 00 40 
Farmacologia II 04 03 01 80 
Bromatologia 03 02 01 60 
Bioquímica II 04 02 02 80 
Total 21 13 08 420 
Estágio III (Atenção Farmacêutica e 
Manipulação) 

- 1 3 80 
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6º semestre 

Componentes Curriculares Carga Horária 
Semanal 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 
Farmacotécnica II 04 02 02 80 
Farmacologia III (clínica) 04 03 01 80 
Bioquímica Clínica 04 02 02 80 
Hematologia 04 02 02 80 
Parasitologia Clínica 04 02 02 80 
Química Farmacêutica I 03 02 01 60 
Total 23 13 10 460 
Estágio IV (Laboratório-Escola) - 1 3 80 
     

7º semestre 

Componentes Curriculares Carga Horária 
Semanal 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 
Citologia Clínica 03 02 01 60 
Farmácia Clínica 03 02 01 60 
Controle de Qualidade I 04 02 02 80 
Farmácia Hospitalar 02 02 00 40 
Nutrição e Dietética 02 02 00 40 
Toxicologia  04 02 02 80 
Química Farmacêutica II 03 02 01 60 
Total 21 14 07 420 
Estágio V (Hospitalar e Renalclin) - 1 3 80 
     

8º semestre 

Componentes Curriculares 
Carga Horária 

Semanal 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 

Carga 
Horária 

Total 
Gestão e Administração Farmacêutica 02 02 00 40 
Bioquímica dos Alimentos 03 02 01 60 
Controle de Qualidade II 03 02 01 60 
Cosmetologia 03 02 01 60 
Fitoterapia 03 02 01 60 
Toxicologia Clínica 03 02 01 60 
Tecnologia Farmacêutica 02 02 00 40 
Tecnologia e Controle de Qualidade de 
Alimentos 

03 02 01 60 

Total 22 16 06 440 
Estágio VI (Farmácia e Drogaria) - 1 3 80 
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9º semestre 

Componentes Curriculares Carga Horária 
Semanal 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

Carga 
Horária 

Total 
Toxicologia Aplicada aos Alimentos 03 02 01 60 
Optativa  02 02 00 40 
Trabalho de Conclusão de Curso I 02 02 00 40 
Total 07 06 01 140 
Estágio VII (Análises Clínicas) - 1 7 160 
     

10º semestre 

Componentes Curriculares 
Carga Horária 

Semanal 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 

Carga 
Horária 

Total 
Trabalho de Conclusão de Curso II 02 02 00 40 
Total 02 02 00 40 
Estágio VIII (Alimentos) - - - 150 
Estágio IX (Indústria de Medicamentos e 
Cosméticos) 

- - - 150 

 

8. 6. INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

� Titulação Farmacêutica 

� Duração: 05 anos 

� Nº períodos: 10 semestres 

� Carga horária total do Curso: 4.850 horas/ aula (3.740 horas em 

disciplinas + 210 horas de Atividades Complementares + 900 horas de 

estágios) 

� Estágios: 900 horas 

� Atividades Complementares: 210 horas 

� Regime de Matrícula: 

• Por Disciplinas 
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Estágios Curriculares 
Componente Curricular de Estágio Carga Horária 
Estágio I (Dispensação) 60 
Estágio II (Vigilância em Saúde) 60 
Estágio III (Atenção Farmacêutica e 
Manipulação) 

80 

Estágio IV (Laboratório-Escola) 80 
Estágio V (Hospitalar e Renalclin) 80 
Estágio VI (Farmácia e Drogaria) 80 

Estágio VII (Análises Clínicas) 160 
Estágio VIII (Alimentos) 150 
Estágio IX (Indústria de Medicamentos e 
Cosméticos) 

150 

Total 900 
Atividades Complementares 210 

 

RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL  

Atividades Teórico-Práticas 
Carga 

Horária 
H/A 

Carga 
Horária 

H/R 
Percentual 

Componentes Curriculares Obrigatórios 3.740 3.117 73,74 
Estágio Supervisionado 900    900 21,29 
Atividades Complementares 210    210   4,97 
Carga Horária Total do Curso 4.850 4.227 100,00 
 

 

8. 7.  COMPONENTES CURRICULARES 

 

Ingresso : janeiro e julho 

Duração do curso : 5 anos 

Vagas:  100 vagas anuais, com dupla entrada, 50 alunos no primeiro semestre e 

outros 50 no segundo semestre.  

Turno:  Diurno-Noturno (As aulas teóricas acontecerão à noite, enquanto as aulas 

práticas acontecerão no período diurno). 

Regime Escolar e Duração : 

O Curso está organizado em regime semestral, admitindo-se, na matricula, até 

duas dependências, permitindo-se, nas adaptações, o regime parcelado. 
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O Curso, conforme se verifica na matriz curricular, organiza-se em 10 períodos 

letivos, semestrais, e um total de 3.740 horas-aula de tempo útil, mais 210 horas de 

atividades complementares e 900 horas de estágios. 

O calendário escolar esta previsto para 200 (duzentos) dias letivos efetivos, nos 

quais não se inclui o tempo reservado a exames, de conformidade com a legislação 

atinente e o Regimento Escolar. Como o ensino se desenvolverá em cinco dias por 

semana, trabalharemos com vinte semanas/semestre. 

A distribuição da carga horária das disciplinas foi feita de acordo com múltiplos de 

vinte, considerando-se o tempo para o desenvolvimento das disciplinas e para outras 

atividades presenciais, tais como: eventos científicos, seminários, atividades de 

extensão, etc. 

Complementação de carga horária referente à hora/ a ula 

A Faculdade do Futuro adota como padrão de hora-aula, o equivalente a 50 

minutos. Para complementar a diferença entre os 60 minutos de atividades acadêmicas 

ou do trabalho discente efetivo, fixados no artigo 3º da Resolução nº 3 do CNE/CES (de 2 

de julho de 2007), serão previstas nos planos de ensino das disciplinas atividades 

acadêmicas  que estimulem a leitura, a pesquisa, trabalhos individuais e em grupo, 

atividades em biblioteca, e outras que possam contribuir para construção do 

conhecimento discente.  

Normas para ingresso 

Para os cursos de graduação 

O processo seletivo ocorrerá através de vestibular. 

 

Processo Seletivo, transferências e portadores de d iploma de graduação 

A ocupação das vagas totais remanescentes no curso de graduação da Faculdade 

do Futuro é feita através de processo seletivo próprio constituído de prova classificatória. 

Além da prova, no caso de transferência externa é preciso que o candidato seja de 

curso idêntico ou afim. Quando já portador de diploma de curso de graduação, deve ser 

comprovada uma equivalência mínima de 20 créditos entre o curso de origem e o 

desejado. A Instituição reserva 20% do total das vagas aos candidatos aos candidatos 
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que optarem pela utilização do ENEM com média igual ou superior a 50 % na prova de 

redação e na prova objetiva. 

 

8. 8. ESTRUTURAS DAS DISCIPLINAS 

 

Vivemos um momento histórico caracterizado por uma série de mudanças em 

todos os setores do conhecimento humano, uma delas, sobretudo, está na concepção de 

ciência. A concepção contemporânea de ciência deixa de lado a leitura fragmentada de 

René Descartes, isolando os saberes para dar lugar a complexidade e 

complementariedade dos conhecimentos. Considerando tal fato torna-se indispensável 

pensar uma arquitetura curricular que considere como eixo fundamental os conceitos de 

transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. Dessa forma, a Faculdade do Futuro entende 

que Transdisciplinaridade consiste numa nova abordagem cientifica, cultural e social dos 

conteúdos disciplinares, uma integração global das várias ciências. Ela alcança a 

perspectiva de transcendência que se aventura para além dos limites do saber 

propriamente dito.  

Interdisciplinaridade, por sua vez, supõe uma nova epistemologia que ultrapassa a 

visão lógica e positiva dos saberes, que vai além da especialidade dos conhecimentos. O 

prefixo "inter" indica, uma justaposição; evoca um espaço comum, um factor de coesão 

entre saberes diferentes. Para isso, contudo, é necessário se aventurar pelo 

desconhecido das áreas específicas, é preciso ir além, supondo abertura de 

pensamento, curiosidade que se busca além do já estruturado. 

Essa interação só se fará real diante de uma leitura dialogada de construção de 

saberes.  

Ela, contudo, não nega as especialidades e as características de cada área, mas 

considera o que diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, 

através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Qualquer estudo 

interdisciplinar supõe a agregação de um número maior de disciplinas e enfoques. São 

as disciplinas trabalhadas sobre esses dois prismas que permitirão o avanço do 

conhecimento sobre diversos conteúdos comuns e específicos, abrindo a possibilidade 

da descoberta e da relação dos conhecimentos. 
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 Quando falamos da estrutura da disciplina, referimo-nos à forma de organização 

dos conhecimentos. As disciplinas se definem pelo seu objeto (o que estudam) e por seu 

método (a forma como estudam e demonstram a validade de suas proposições).  

Esses problemas podem ser apresentados nos cursos de diversas formas, 

inclusive por meio de projetos, currículos integrados ou atividades interdisciplinares. De 

outra forma, o aluno aprende conhecimentos de forma fragmentada e limita sua 

capacidade de generalização. O Curso de Farmácia da Faculdade do Futuro privilegiará 

esta nova abordagem de ensino. 

 

Interdisciplinaridade 

 

A interdisciplinaridade coloca em confronto valores e conceitos, permitindo o 

desenvolvimento de uma consciência crítica e incentivando a formulação de soluções 

criativas. 

A função da interdisciplinaridade não é comunicar ao indivíduo uma visão 

integrada de todo o conhecimento mas desenvolver nele um processo de pensamento 

que o torne capaz de, frente a novos objetos de conhecimento, buscar uma nova síntese. 

Dentro dessa perspectiva é apresentada a construção de uma proposta viável no 

contexto do Curso de Farmácia que permite a implantação de uma ação educativa 

orientada para práticas integradoras. 

A proposta do Curso de Farmácia da Faculdade do Futuro centra-se na realização 

de projetos conjuntos de pesquisa que reúnem o referencial teórico das diferentes 

disciplinas para dar fundamento às pesquisas de campo e análise dos dados. 

A idéia é trabalhar a produção do conhecimento juntamente com o aluno, 

envolvendo todos os professores dentro de uma perspectiva crítica que estimule a 

reflexão. 

Os objetivos da proposta são voltados para a viabilização de uma educação dentro 

dos parâmetros definidos pela realidade existente. Esta realidade engloba o papel do 

Curso enquanto produtor de conhecimento e um espaço destinado para práticas 

interdisciplinares. 
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� Abordar a análise interdisciplinar como elemento estratégico fundamental na 

construção do currículo e definição dos conteúdos, ampliando o olhar para a 

compreensão da complexibilidade. 

� Adequar a prática interdisciplinar à estrutura administrativa do Curso. 

� Desenvolver modelos interdisciplinares que favoreçam o fluxo de comunicação. 

 

Com relação à prática pedagógica a ser desenvolvida no Curso de Farmácia da 

Faculdade do Futuro, temos a afirmar que: 

I. A prática pedagógica interdisciplinar permite o aperfeiçoamento do conhecimento 

do corpo docente no âmbito de suas disciplinas específicas, e possibilita uma 

visão interativa dos conteúdos da arquitetura curricular. 

II. A prática pedagógica interdisciplinar realizada em grupo desenvolve o espírito de 

equipe e familiariza o aluno com o trabalho de equipe, incentivando-o a participar 

da construção do conhecimento. 

III. Fluxo de informações entre as disciplinas, definindo conteúdos, estimulando a 

pesquisa e relações de interação tanto do corpo docente quanto discente, otimiza 

a ação pedagógica. 

 

 

Práticas de Ensino 

A Faculdade do Futuro manterá as práticas educativas do Curso de Farmácia 

adequadas ao novo paradigma educacional.  

A evolução tecnológica serão possibilidades da ação educativa por meio do uso de 

recursos como o computador, vídeo e CD-ROM. A qualidade das informações contidas e 

apresentadas por estes meios não justifica a existência de professores que são apenas 

repetidores de conteúdos e informação. As aulas serão criativas, dando oportunidades ao 

aluno de ouvir conhecimentos, análises e interpretações que não constam dos livros e de 

agir participando dos trabalhos em equipe, desenvolvendo a capacidade de reflexão e 

crítica. 

A função do professor neste contexto é orientar o aluno em meio à grande 

profusão de informações, impedindo que o excesso de informação se transforme em 

desinformação. 
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A viabilidade no contexto institucional e nas estruturas burocráticas não é uma 

tarefa fácil. 

A interdisciplinaridade não é uma síntese proposta pela estrutura administrativa. 

Ela deve resultar a partir da própria evolução das disciplinas com professores que atuam 

de forma interdisciplinar. 

A interdisciplinaridade encontra-se, como proposta, adequadamente difundida no 

espaço educacional sem que ainda tenha encontrado um método que lhe seja próprio. 

Observa-se que grande parte dos projetos ditos interdisciplinares muitas vezes são nada 

mais do que tentativas que esbarram na “ponta” do processo que é o professor. Muitas 

vezes, o professor tenta atuar de forma interdisciplinar, mas acaba por retornar às 

antigas práticas, abandonando a tarefa, na maior parte das vezes, por falta de 

informações e orientações sobre como deve proceder. Existe uma enorme carência de 

propostas práticas para o docente iniciar o método e permitir que o professor efetue a 

sua própria atualização ao mesmo tempo em que inicia o aluno (e se inicia) na 

interdisciplinaridade. 

O projeto interdisciplinar é fundamental para que a realização das práticas 

interdisciplinares seja socializada de modo a permitir tanto a crítica quanto a assimilação 

destas experiências pelos demais membros do Curso. 
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Estruturação e Filosofia de Trabalho do Curso de Fa rmácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ação interdisciplinar é uma filosofia de trabalho, da Faculdade do Futuro. É 

preciso encarar o papel da ação pedagógica numa dimensão que vá além de seu cará ter 

técnico de instrumento de ensino e capacitação profissional. Uma formação profissional 

globalizante e coerente se reflete num projeto qualitativo dentro de parâmetros 

curriculares definidos. 
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8. 9.  

0
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Distribuição de Disciplinas por Semestre

Disciplinas

 

Período  N°°°° Disciplinas  

1° 8 

2° 7 

3° 7 

4° 7 

5° 6 

6° 6 

7° 7 

8° 8 

9° 3 

10° 1 

Total 60 

 

A média das disciplinas por semestre é de 7, possibilitando ao aluno desenvolvê-

las em um período diário de 4 horas diárias e 24 horas semanais. Esta distribuição de 

disciplinas permite ao aluno um turno livre para estudos e/ou lazer. 
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8. 10. 
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Distribuição de Carga Horária nos Semestres

Carga Horária Total

 

 

Semestre  
Carga Horária 

Disc. 
Estágio Complementar  

Carga Horária 

Total 

1 480 0 X 480 

2 420 60 X 480 

3 420 60 X 480 

4 500 0 X 500 

5 420 80 X 500 

6 460 80 X 540 

7 420 80 X 500 

8 440 80 X 520 

9 140 160 X 300 

10 40 300 X 340 

Total 3740 900 X 4640 
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8.11.
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Distribuição de Carga Horária Semanal nos Semestres

Carga Horária Semanal

 

Semestre  
Carga Horária 

Semanal 

1 24 

2 24 

3 24 

4 25 

5 25 

6 27 

7 25 

8 26 

9 15 

10 17 

Total 232 
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8. 12. 
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Relação entre Disciplinas e Estágios

Carga Horária Disc. Estágio

 

Semestre
Carga Horária 

Disc. 
Estágio

Carga Horária 

Total 

1 480 0 480 

2 420 60 480 

3 420 60 480 

4 500 0 500 

5 420 80 500 

6 460 80 540 

7 420 80 500 

8 440 80 520 

9 140 160 300 

10 40 300 340 

Total 3740 900 4640 

 

 

A carga horária das disciplinas prepondera nos períodos em que não ocorre o 

estágio. Nos semestres em que ocorre o estágio a carga horária das disciplinas diminui 
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de modo que se mantenha uma média semestral de 500 horas no curso. O estágio 

aumenta a carga horária de forma gradativa, e nos 2 últimos semestres prepondera. 

 

8. 13. DISTRIBUIÇÃO DOS CONTEÚDOS POR NÚCLEO 

 

Núcleo de Formação Geral (conceitos gerais e inclus ivos): 

Anatomia Humana 

Bioestatística 

Farmacobotânica 

Citologia/ Histologia 

Comunicação e Expressão 

Física Aplicada à Farmácia 

Físico-química 

Fisiologia Humana 

Genética e Embriologia 

Introdução às Ciências Farmacêuticas 

Matemática Aplicada à Farmácia 

Metodologia de Pesquisa 

Psicologia Aplicada à Farmácia 

Química Geral e Inorgânica  

Química Analítica Qualitativa 

Química Analítica Quantitativa 

Química Orgânica I 

Química Orgânica II 

Sociologia Aplicada à Saúde 

Estágio I (Dispensação) 

 

Núcleo de Concentração (conceitos intermediários): 

Análise Instrumental 

Biologia Molecular 

Bioquímica I 

Bioquímica II 

Deontologia e Legislação Farmacêutica 
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Epidemiologia e Saúde Pública 

Farmacognosia 

Farmacologia I 

Farmacologia II 

Farmacologia III 

Imunologia 

Microbiologia Básica 

Parasitologia 

Patologia 

Química Farmacêutica I 

Química Farmacêutica II 

Toxicologia 

Estágio II (Vigilância em Saúde) 

 

Núcleo Especializado (conceitos específicos): 

Bioquímica de Alimentos 

Bioquímica Clínica 

Bromatologia 

Citologia Clínica 

Controle de Qualidade I 

Controle de Qualidade II 

Cosmetologia 

Farmácia Clínica 

Farmácia Hospitalar 

Farmacotécnica I 

Farmacotécnica II 

Fitoterapia 

Gestão e Administração Farmacêutica 

Hematologia 

Microbiologia Clínica 

Nutrição e Dietética 

Parasitologia Clínica 

Tecnologia e Controle de Qualidade de Alimentos 

Tecnologia Farmacêutica 
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Toxicologia Aplicada aos Alimentos 

Toxicologia Clínica 

Estágio III (Atenção Farmacêutica e Manipulação) 

Estágio IV (Laboratório-Escola) 

Estágio V (Farmácia Hospitalar) 

Estágio VI (Farmácia Comercial e Drogaria) 

Estágio VII (Laboratório de Análises Clínicas) 

Estágio VIII (Indústria de Medicamentos e Cosméticos) 

Estágio IX (Indústria de Alimentos) 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

Período/Núcleo 1°°°° 2°°°° 3°°°° 4°°°° 5°°°° 6°°°° 7°°°° 8°°°° 9°°°° 10°°°° Total 

Form. Geral 8 7 4 0 * * * * * * 19 

Concentração * * 3 7 3 1 1 * * * 15 

Especializado * * * * 3 5 6 8 3 1 26 

Total 8 7 7 7 6 6 7 8 3 1 60 

 

O curso de Farmácia da FACULDADE DO FUTURO atende às diretrizes 

curriculares quando se observa os dados da tabela anterior na distribuição dos 

conteúdos disciplinares por núcleos. O Núcleo de Formação Geral que serve de 

fundamentação para as três áreas da profissão farmacêutica, Medicamentos, Alimentos e 

Análises Clínicas e Toxicológicas, é preponderante do 1° ao 4° semestre com 19 

conteúdos; o Núcleo de Concentração que corresponde aos conteúdos transdisciplinares 

que servem de “meio” para atingir o nível especializado, inicia no 3° semestre e vai até o 

7° semestre, com 15 conteúdos demonstrando equilíbrio na passagem do núcleo de 

formação geral para o núcleo especializado; o Núcleo Especializado inicia no 5° 

semestre e permeia praticamente todo o curso até o final, 10° semestre, com 26 

conteúdos. 
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Analisando os dados obtidos temos um Curso de Farmácia em que as atividades 

de caráter profissionalizante iniciam no 2° período crescendo até o 8° período. 

Do 9° ao 10° período diminui o número de disciplinas mas aumenta a sua carga 

horária, equivalendo aos estágios dos semestres finais de caráter mais abrangente. 

Os conteúdos do núcleo de formação geral estão dispostos de tal forma que 

servem de suporte para os conhecimentos transdisciplinares e especializados, por 

estarem do 1° ao 4° semestre em escala decrescente, possibilitando a integração com os 

núcleos de concentração e especializado. 

Distribuição dos Conteúdos por Núcleos

100%

0%0%

Núcleo Formação Geral Núcleo de Concentração Núcleo Especializado

1o. Semestre
8 Disciplinas Núcleo de Formação Geral
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Distribuição dos Conteúdos por Núcleos

100%

0%0%

Núcleo Formação Geral Núcleo de Concentração Núcleo Especializado

2o. Semestre
7 Disciplinas Núcleo de Formação Geral
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Distribuição dos Conteúdos por Núcleos

57%

43%

0%

Núcleo Formação Geral Núcleo de Concentração Núcleo Especializado

3o. Semestre
4 Disciplinas Núcleo de Formação Geral

3 Disciplina Núcleo de Concentração
0 Disciplina Núcleo Especializado

Distribuição dos Conteúdos por Núcleos

13%

87%

0%

Núcleo Formação Geral Núcleo de Concentração Núcleo Especializado

4o. Semestre
1 Disciplina Núcleo de Formação Geral
7 Disciplinas Núcleo de Concentração

0 Disciplinas Núcleo Especializado
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Distribuição dos Conteúdos por Núcleos

0%

50%50%

Núcleo Formação Geral Núcleo de Concentração Núcleo Especializado

5o. Semestre
3 Disciplinas Núcleo de Concentração

3 Disciplinas Núcleo Especializado

Distribuição dos Conteúdos por Núcleos

0%
29%

71%

Núcleo Formação Geral Núcleo de Concentração Núcleo Especializado

6o. Semestre
2 Disciplina Núcleo de Concentração
5 Disciplinas Núcleo Especializado
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Distribuição dos Conteúdos por Núcleos

0% 14%

86%

Núcleo Formação Geral Núcleo de Concentração Núcleo Especializado

7o. Semestre
1 Disciplinas Núcleo Concentração
6 Disciplinas Núcleo Especializado

 

Distribuição dos Conteúdos por Núcleos

0%0%

100%

Núcleo Formação Geral Núcleo de Concentração Núcleo Especializado

8o. Semestre
7 Disciplinas Núcleo Especializado
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Distribuição dos Conteúdos por Núcleos

0%0%

100%

Núcleo Formação Geral Núcleo de Concentração Núcleo Especializado

9o. Semestre
3 Disciplinas Núcleo Especializado

 

 

 

Distribuição dos Conteúdos por Núcleos

0%0%

100%

Núcleo Formação Geral Núcleo de Concentração Núcleo Especializado

10o. Semestre
1 Disciplina Núcleo Especializado

 



 85

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Distribuição dos Conteúdos por Núcleos no Curso
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Os conteúdos trabalhados para aquisição de conhecimentos do foco central de 

formação, medicamentos, devem ser o mais completo possível nos três níveis: formação 

geral, concentração e especialização. 

Nas formações básicas complementares de áreas (alimentos e análises clínicas e 

toxicológicas), os conteúdos de formação geral são os mesmos do foco central de 

formação, o núcleo de concentração terá conteúdos que representem as bases das 

áreas específicas para posterior especialização e, o núcleo especializado terá conteúdos 

em menor percentual em relação ao foco central. 

O núcleo livre deverá privilegiar as áreas complementares (alimentos e análises 

clínicas e toxicológicas) com conteúdos que assegurem a formação generalista, sem 

desvantagem para o profissional que optar em exercer sua atividade em uma dessas 

áreas. Portanto, deverá ocorrer atividades de eleição do aluno, mediante orientação da 

coordenação do curso, em ambas as áreas de complementação. Este núcleo 

corresponde à formação suplementar do curso que, além de complementar os 

conhecimentos das áreas profissionais, poderá fortalecer a interface com o pós-

graduação e com o mercado de trabalho. 
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8. 14. RELAÇÃO ENTRE CONTEÚDOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 

Disciplinas CH Teórica CH Prática 

1° Semestre   

Anatomia Humana 40 40 

Comunicação e Expressão 40 - 

Cito-Histologia 40 40 

Física Aplicada à Farmácia 40 20 

Introdução às Ciências Farmacêutica 40 - 

Matemática Aplicada à Farmácia 40 20 

Metodologia de Pesquisa 40 - 

Química Geral e Inorgânica 40 40 

Total Carga Horária 320 160 

2° Semestre    

Bioestatística 40 - 

Farmacobotânica 40 20 

Físico-Química 40 20 

Genética e Embriologia 40 20 

Química Orgânica I 40 40 

Química Analítica Quantitativa 40 40 

Sociologia Aplicada à Saúde 40 - 

Estágio I (dispensação) 20 40 

Total Carga Horária 300 180 

3° Semestre    

Análise Instrumental 40 20 

Deontologia e Legislação Farmacêutica 40 0 

Epidemiologia e Saúde Pública 40 - 

Fisiologia Humana  40 40 

Psicologia Aplicada Farmácia 40 - 

Química Orgânica II 40 40 

Química Analítica Quantitativa 40 40 

Estágio II (Vigilância em Saúde) 20 40 

Total Carga Horária 300 180 

4° Semestre    
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Bioquímica I 40 40 

Farmacognosia 40 40 

Farmacologia I 40 20 

Imunologia 40 20 

Microbiologia Básica 40 40 

Parasitologia 40 40 

Patologia 40 20 

Total Carga Horária 280 220 

5° Semestre    

Biologia Molecular 40 - 

Bioquímica II 40 40 

Bromatologia 40 20 

Farmacologia II 60 20 

Farmacotécnica I 40 40 

Microbiologia Clínica 40 40 

Estágio III (Atenção Farmacêutica e 

Manipulação) 
20 60 

Total Carga Horária 300 200 

6° Semestre    

Bioquímica Clínica 40 40 

Farmacologia III (clínica) 60 20 

Farmacotécnica II 40 40 

Hematologia 40 40 

Parasitologia Clínica 40 40 

Química Farmacêutica I 40 20 

Estágio IV (Laboratório-Escola) 20 60 

Total Carga Horária 280 260 

7° Semestre    

Citologia Clínica 40 20 

Farmácia Clínica 40 20 

Controle de Qualidade I 40 40 

Farmácia Hospitalar 40 - 

Nutrição e Dietética 40 - 
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Toxicologia 40 40 

Química Farmacêutica II 40 20 

Estágio V (Hospitalar e renalclin) 20 60 

Total Carga Horária 300 200 

8° Semestre    

Gestão e Administração Farmacêutica 40 0 

Bioquímica dos Alimentos 40 20 

Controle de Qualidade II 40 20 

Cosmetologia 40 20 

Fitoterapia 40 20 

Tecnologia Farmacêutica 40  0 

Toxicologia Clínica 40 20 

Tecnologia e Controle de Qualidade de 

Alimentos 
40 20 

Estágio VI (Farmácia e Drogaria) 20 60 

Total Carga Horária 340 180 

9° Semestre    

Toxicologia Aplicada aos Alimentos  40 20 

Optativa I 40 0 

Trabalho de Conclusão de Curso I 40 0 

Estágio VII (Análises Clínicas) 20 140 

Total Carga Horária 140 160 

10° Semestre    

TCC 40 - 

Estágio VIII e IX (Alimentos e Indústria de 

Medicamentos e Cosméticos) 
20 280 

Total Carga Horária 60 280 
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Relação entre Conteúdos Teóricos e Práticos do 
Curso de Farmácia da Faculdade do Futuro

44%

56%

Teoria Prática

 

Observa-se que o curso de Farmácia da Faculdade do Futuro mantém um 

equilíbrio entre a teoria e prática. Neste projeto constata-se a mudança como perspectiva 

que valoriza não só a aplicação do conhecimento (prática) mas também a 

fundamentação dos processos (teoria). Este enfoque no projeto pedagógico torna-se 

uma orientação integradora em atendimento às Diretrizes Curriculares para o curso de 

Farmácia. 

 

8. 15.  NÚCLEOS INTERDEPENDENTES 

 

A matriz curricular do Curso de Farmácia da Faculdade do Futuro leva em 

consideração as novas tendências na formação do atual modelo profissional 

farmacêutico e abre possibilidades para que o aluno construa o seu percurso acadêmico, 
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através dos núcleos interdisciplinares. As atividades de cada disciplina devem 

contemplar, além da construção de conhecimentos, do desenvolvimento de habilidades e 

de atitudes formativas, processos avaliativos, fortemente subsidiadas por objetivos claros 

e integrados as disciplinas com metas comuns, formando núcleos interdependentes e 

estimulando a iniciativa à aprendizagem, indispensável no processo de formação 

continuada. 

O alcance das competências e atribuições previstas pelas diretrizes curriculares 

está diretamente relacionado a organização curricular que, além de conter ou 

redirecionar conteúdos já contemplados pelo ensino de Farmácia, deve incorporar 

conhecimentos relativos à assistência farmacêutica, seu planejamento, organização e 

gerência, bem como de metodologia científica, políticas de saúde, epidemiologia e 

conteúdos das ciências humanas e sociais. 

O Curso de Farmácia da Faculdade do Futuro obedecendo a nova filosofia 

educacional que tem por base a interdisciplinaridade construiu em seu currículo vários 

núcleos interdisciplinares: 
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Estes núcleos construídos na nova matriz curricular do Curso de Farmácia 

possibilitam novas práticas de ensino. 

 

8. 16. DISCIPLINAS E RELAÇÃO COM OS NÚCLEOS INTERDE PENDENTES 

 

Disciplinas Objetivos Núcleos Interdependentes Observações 

Anatomia Humana 

 

Identificar, localizar e descrever a 

estrutura anatômica dos órgãos e 

sistemas do corpo humano. 

Genética e Embriologia 

Fisiologia 

Patologia 

Farmacologia 

 

Cito-Histologia 

Estudo geral das estruturas celulares e 

constituição molecular das células. 

Métodos citológicos para análise dos 

elementos celulares. Estudo da 

morfologia e aspectos fisiológicos dos 

tecidos. 

Anatomia 

Fisiologia 

Patologia 

Citologia Clínica 

 

Comunicação e 

Expressão 

Desenvolvimento da arte da 

comunicação. Habilidades de 

expressão em grupo. Relacionamento 

e atenção com outros profissionais da 

saúde e o paciente. 

Sociologia 

Psicologia aplicada a 

Farmácia 

Estágios 

 

 

Farmacobotânica 

Aspectos botânicos de diferentes 

grupos utilizados na flora local com 

fins medicinais. 

Farmacognosia 

Controle de Qualidade 
Horto Medicinal 

Farmacotécnica 

Tecnologia 
Farmacêutica 

Controle de Qualidade 
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Introdução às 

Ciências 

Farmacêuticas 

Dar uma visão geral sobre todas as 

áreas da profissão, estabelecendo 

postura e ética profissional. 

Conhecimento sobre o papel do 

farmacêutico na sociedade em que se 

insere. 

Estágios 

Deontologia 

Saúde Pública 

 

Metodologia de 

Pesquisa 

Preparação e instrumentalização para 

elaborar trabalhos científicos de 

acordo com as normas vigentes. 

Estágios 

Bioestatística 

Epidemiologia e 

Saúde Pública 

Farmacognosia 

Sociologia 

 

Química Geral e 

Inorgânica 

Normas de segurança laboratorial. 

Reconhecimento de materiais e 

técnicas básicas de laboratório. 

Desenvolvimento de habilidades para 

trabalhos experimentais. Modelos 

atômicos. Interações. Funções 

inorgânicas. Reações de coordenação. 

Estequiometria. 

Química Orgânica 

Análise Instrumental 

Estágio 

Bioestatística 

Física 

Química Analítica 

Projeto de 

Biossegurança. 

Tratamento de 

Resíduos. 

Física Aplicada à 

Farmácia 

Compreensão de fenômenos físicos e 

solução de problemas em física básica 

relacionados aos estudos de 

temperatura, fluídos e termodinâmica 

aplicáveis às ciências farmacêuticas. 

Matemática 

Fisiologia 

Farmacotécnica 

 

Matemática Aplicada 

à Farmácia 

Conceitos básicos e operacionalização 

de cálculos na resolução de problemas 

em áreas específicas do curso. 

Bioestatística 

Física 

Química Analítica 

 

Química Orgânica I 

Estudo de funções orgânicas: 

hidrocarbonetos, haletos, compostos 

oxigenados, nitrogenados e 

sulfurados. Isomeria Plana e Espacial. 

Bioquímica 

Química Analítica 

Química Farmacêutica 

Farmacognosia 

Controle de Qualidade 

 

Química Orgânica II 

Reações de redução e oxidação e de 

compostos aromáticos. Reações de 

Adição e Substituição Nucleofílica 

Eliminação e Reações de Purificação e 

Identificação de compostos orgânicos. 

Bioquímica 

Química Analítica 

Química Farmacêutica 

Farmacognosia 

Controle de Qualidade 

Projeto de 

Biossegurança. 

Tratamento de 

Resíduos. 
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Bioestatística 

Desenvolve o raciocínio lógico 

abstrato, com aplicação de estatística 

e seus métodos para a área de saúde. 

Gráficos, seleção e utilização de 

inferências e interpretação de 

resultados. 

Parasitologia 

Imunologia 

Microbiologia 

Controle de Qualidade 

Projetos a serem 

desenvolvidos com 

Saúde Pública 

Fisiologia Humana 

Enfatizar a eficácia dos mecanismos 

homeostáticos do corpo humano e a 

integração entre diferentes funções de 

células e de órgãos. 

Anatomia 

Métodos de Análise 

Farmacologia 

Estágio 

Hematologia 

Prática na 

sociedade de 

determinação de 

pressão arterial. 

Interpretação de 

exames clínicos 

hematológicos, 

eletrocardiograma. 

Genética e 

Embriologia 

Estudo de desenvolvimento da vida 

intra-uterina. Gametogênese, período 

embrionário, fetal e nascimento. 

Malformações, diagnóstico e 

reprodução assistida. 

Bases de Genética Humana e 

Aplicação 

Anatomia 

Biologia Molecular 

Fisiologia 

Farmacologia 

Epidemiologia e Saúde 

Publica 

Desenvolvimento 

de projetos de 

orientação no 2° 

grau. 

Orientação às 

gestantes. 

Análise Instrumental 

Estabelecer e relacionar conceitos e 

princípios de métodos de elucidação 

estrutural de fármacos. Instrumentação 

e aplicação.   

Química Analítica 

Química Orgânica 

Farmacognosia 

 

 

Físico-Química 

Compreender, refletir e criticar os 

processos físico-químicos que ocorrem 

na natureza.  

Química Analítica 

Química Farmacêutica 

Bioquímica 

 

Química Analítica 

Qualitativa 

Estudo do equilíbrio químico, pKa, 

pKb, pH de ácidos, bases e sais. 

Solução-Tampão. Solubilidade. 

Identificação de cátions e ânions. 

Controle de qualidade 

Química Farmacêutica 
 

Sociologia Aplicada à 

Saúde 

Individuo Sociedade. Ação e 

comportamento do profissional da 

saúde. Cidadania. Valor ético do 

trabalho e da profissão. Percepção das 

causas e interferências das pessoas 

nos fenômenos ligados a saúde. 

Estágio 

Deont. Farm. 

Introd. às Ciênc.Farm. 

Saúde Publica 
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Estágio I 

Estabelecer o relacionamento 

interdisciplinar entre os conteúdos 

vistos e aplicar observação, reflexão e 

crítica nos campos de estágio, para 

registro e análise posterior. 

Todas as disciplinas do 1° 

e 2° semestres 

Projetos 

envolvendo análise 

de postura 

profissional nas 

situações 

cotidianas. 

Bioquímica I 

Estruturação e propriedades físico-

químicas de proteínas, glicídios, 

lipídios e ácidos nucléicos.  

Química Orgânica 

Farmacologia 

Bromatologia 

Fisiologia 

 

Imunologia 

Reconhecer células e moléculas do 

sistema imunológico e os mecanismos 

envolvidos na resposta imune. 

Técnicas imunológicas para fins 

laboratoriais. 

Histologia 

Bioquímica 

Fisiologia 

Genética e Embriologia 

Patologia 

Microbiologia 

Parasitologia 

 

Parasitologia 

Reconhecer os principais tipos de 

parasitismos, identificar e definir 

medidas profiláticas para as 

parasitoses prevalentes. 

Imunologia 

Microbiologia 

Bioestatística 

Projetos sociais em 

áreas específicas 

da comunidade 

para determinar e 

prevenir 

parasitoses. 

Estudo de animais 

peçonhentos. 

Patologia 

Adquirir conhecimentos básicos das 

respostas e conseqüências estruturais 

e funcionais de estímulos nocivos 

sobre células, tecidos e órgãos. 

Anatomia 

Fisiologia 

Histologia 

Farmacologia 

Hematologia 

 

Psicologia Aplicada a 

Farmácia 

Importância do conhecimento dos 

aspectos psicológicos aplicados a 

Farmácia. Mente e aparelho psíquico. 

Noções básicas da psicossomática. 

Psicopatologia dinâmica. 

 

 

Introd. Ciências 

Farmacêuticas 

Sociologia 

Estágios 
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Química Analítica 

Quantitativa 

Quantificar amostras por análise 

titrimétrica de neutralização, 

precipitação, oxi-redução e 

complexação. Gravimetria. Soluções 

Padrões. Reconhecer erros de análise 

química e aplicar cálculos estatísticos. 

Bioestatística 

Controle de Qualidade 

Quím. Anal. I 

Projetos integrados 

de análise de 

medicamentos para 

laboratórios 

industriais. 

Atividades de 

Controle de 

Qualidade para 

farmácias, 

laboratórios 

industriais e 

alimentícios. 

Bioquímica II 

 Metabolismo de glicídios, lipídios, 

aminoácidos, purinas e pirimidinas. 

Integração e regulação do 

metabolismo celular. 

Bioquímica I 

Fisiologia 

Farmacologia 

Bioquímica Clínica 

 

Deontologia e 

Legislação Farm. 

Fundamentar a profissão farmacêutica 

através da legislação, mostrando 

direitos e obrigações, de acordo com a 

ética profissional. 

Introd. às Ciências 

Farmacêuticas 

Sociologia 

Estágios 

Admin. e Gestão 

Farmacêutica 

 

Farmacologia I 

Estudo dos mecanismos de ação das 

drogas e processos de absorção, 

distribuição, biotransformação e 

excreção. Farmacocinética clínica. 

Regimes posológicos. 

Bioquímica 

Química Farmacêutica 

Fisiologia 

 

Farmacognosia 

Estudo dos metabólitos primários e 

secundários de origem vegetal da 

importância medicinal. Análise, 

extração, isolamento e caracterização 

de produtos vegetais. 

Botânica 

Química Orgânica 

Farmacotécnica 

Homeopatia 

Química Farmacêutica 

Projetos com 

Homeopatia 

Farmacotécnica I 

Fundamentos sobre Boas Práticas de 

Manipulação. Estudo de Formas 

Farmacêuticas. Sólidos e soluções. 

Tecnologia Farmac. 

Farmacologia 

Homeopatia 
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Microbiologia Básica 

Conhecer aspectos morfológicos, 

fisiológicos e genéticos dos 

microorganismos, metabolismo e 

reprodução. Técnicas de 

industrialização e isolamento 

bacteriano. Vírus. 

Imunologia 

Parasitologia 

Estágio 

Epidemiologia e Saúde 

Pública 

 

Estágio II 

Participação em atividades de campo, 

identificando problemas sanitários, 

patologias prevalentes, com uma visão 

conjunta dos aspectos biológicos, 

sociais, culturais e econômicos. 

Todas as disciplinas do 1° 

ao 3° semestres 

Projetos 

envolvendo 

levantamento sócio-

econômico 

relacionados ao 

papel do 

farmacêutico. 

Biologia Molecular 

Estrutura dos Ácidos Nucléicos. 

Síntese de Proteínas. Conformação. 

Regulação. Transcrição e Tradução de 

sinais gênicos. 

Genética e Embriologia 

Fisiologia 

Farmacologia 

Imunologia 

 

 

Bromatologia 

Estabelecer a importância dos 

alimentos, constituição química, valor 

nutricional. Vitaminas. Sais Minerais. 

Leite e derivados. Bebidas, Toxicologia 

e os alimentos. Interações alimentos 

com medicamentos. Interações 

alimentos com exames clínicos 

laboratoriais. 

Toxicologia 

Farmacologia 

Bioquímica 

Nutrição e Dietética 

 

Farmacologia II 

Mecanismos de ação de fármacos dos 

sistemas cardiovasculares, renal, 

gastrointestinal, endócrino, 

respiratório, SNC, SNA. 

Farmacologia I 

Química Farmacêutica 

Controle de Qualidade 

Anatomia 

Cito-Histologia 

Bioquímica 

Métodos Biofísicos de 

Análise 

 

Farmacotécnica II 

Preparar formas farmacêuticas tipo 

emulsões, suspensões, medicamentos 

tópicos, de ação prolongada e 

sistemas dispersos. Formulações 

Cosméticas: Manipulação e 

Tecnologia 

Farmacotécnica I 

Tecnologia Farmacêutica 

 

Projetos sobre 

Ativos Cutâneos 



 101

Hematologia 

Identificar células sanguíneas normais 

e alteradas, definir e interpretar 

exames hematológicos. Controle de 

qualidade e automação. 

Patologia 

Fisiologia 

Cito-Histologia 

Imunologia 

Bioquímica 

 

Microbiologia Clínica 

Estudar as principais doenças infecto-

contagiosas causadas por 

microorganismos. Isolamento e 

identificação. Diagnóstico. Profilaxia. 

Microbiologia 

Parasitologia 

Imunologia 

Farmacologia 

 

Estágio III 

Participação em atividades de Atenção 

em Saúde. Atenção Farmacêutica 

individual e coletiva na dispensação e 

educação em saúde. Visitas aos 

serviços de atendimento farmacêutico. 

Todas as disciplinas do 1° 

ao 5° semestres. 

Projetos de 

extensão em 

Atenção 

Farmacêutica. 

Bioquímica Clínica 

Análises bioquímicas de líquidos 

biológicos, exames físico-químicos. 

Enzimologia clínica. Controle de 

Qualidade e Automação. 

Bioquímica 

Hematologia 

Controle de Qualidade 

 

 

Controle de 

Qualidade I 

Analisar físico-química e 

microbiologicamente todas as 

matérias-primas dos medicamentos. 

Metodologias analíticas de controle de 

qualidade do produto acabado, das 

embalagens e acondicionamento. 

Estágios 

Química Farmacêutica 

Farmacologia 

 

Farmácia Hospitalar 

Preparar para organização, gestão, 

distribuição e informação técnica 

administrativa dos medicamentos no 

âmbito hospitalar. Participar de grupos 

interdisciplinares na dinâmica 

hospitalar. 

Gestão e Admin. 

Farmacêutica 

Farmacotécnica I e II 

Farmacologia I, II e III 

Bioestatística 

Epidemiologia e Saúde 

Pública 

Nutrição e Dietética 

Estágios 

Projetos 

multidisciplinares 

para melhoria de 

qualidade no 

atendimento ao 

paciente no meio 

hospitalar. 

Nutrição e Dietética 

Informar sobre os problemas sócio-

econômicos e políticos ligados à 

questão alimentar. Elaboração de 

dietas alimentares normais e 

adaptadas a várias situações 

patológicas. 

Bromatologia 

Estágios 

Toxicologia dos Alimentos 

Trabalhos de 

orientação 

alimentar - 

população 
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Farmacologia III 

Estudo de fatores que interferem na 

farmacoterapia, na biodisponibilidade. 

Ajuste de doses. Reações adversas. 

Assistência farmacêutica no hospital. 

Centro de Informação de 

Medicamentos. 

Farmacologia I e II 

Epidemiologia e Saúde 

Pública 

Sociologia 

Química Farmacêutica 

 

Química 

Farmacêutica 

Relação entre estrutura química e 

atividade farmacológica de fármacos 

que atuam no SNC e periférico e sua 

correlação clínica e patológica com os 

demais sistemas orgânicos. Fármacos, 

Antinfecciosos, Hormonais, 

Gastrintestinais, Respiratórios, 

Circulatórios e de ação local. 

 

Farmacologia 

Química Orgânica 

Controle de Qualidade 

Estágio 

Projeto de estudo 

de bulas 

Projeto sobre 

incompatibilidade e 

interações 

medicamentosas. 

Projetos sobre 

informações de 

medicamentos 

(CIM) 

Assistência 

farmacêutica nos 

estágios. 

Toxicologia 

Aspectos Gerais e Analíticos da 

Toxidade. Mecanismos dos agentes 

tóxicos. Toxicologia Clínica e de 

Emergência. Toxicologia Alimentar. 

Conduta terapêutica nas intoxicações. 

Farmacologia  

Química Farmacêutica 

Fisiologia 

 

Citologia Clínica 

Análises citológicas especializadas. 

Neoplasias. Doenças citológicas em 

líquidos cavitários. Exames 

bioquímicos e bacteriológicos. 

Citologia/ Histologia 

Biologia Molecular 

Fisiologia 

Farmacologia 

Estágios 

Citologia Clínica 

Controle de 

Qualidade II 

Controle microbiológico de 

medicamentos, cosméticos e 

alimentos. 

Controle de Qualidade I 

Estágios 

Química Farmacêutica 

Farmacologia 

 

Cosmetologia 

Preparar, avaliar e adequar 

formulações cosméticas, a partir de 

conhecimentos sobre biologia cutânea 

e a tecnologia das formas 

farmacêuticas. 

Farmacotécnica 

Homeopatia 

Fisiologia 

Farmacologia 

Controle de Qualidade 

Projetos sobre 

Ativos Cutâneos 

mais usados  
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Farmácia Clínica 

Estudo de fatores que interferem na 

farmacoterapia, na biodisponibilidade. 

Ajuste de doses. Reações adversas. 

Assistência farmacêutica no hospital. 

Centro de Informação de 

Medicamentos. 

Farmacologia I e II 

Saúde Pública 

Sociologia 

Química Farmacêutica  

 

Gestão Farm. e 

Administração 

Garantir a qualidade e gerenciamento 

de ambientes farmacêuticos. 

Padronização de métodos de 

qualidade total. Programas de 

controle. Escolha e atualização dos 

processos analíticos. Política de 

recursos humanos. 

Introd. às Ciênc Farm. 

Estágios 

Deontol. e Legislação 

Sociologia 

 

Epidemiologia e 

Saúde Pública 

Contextualização da saúde e o papel 

do farmacêutico. Identificação e 

controle dos determinantes da saúde. 

Soluções para os problemas de saúde 

prevalentes. Programas de educação 

em saúde. 

Estágios 

Parasitologia 

Imunologia 

Microbiologia 

Sociologia 

Trabalhos de 

extensão 

envolvendo 

publicação de 

material de 

orientação e 

educação em saúde 

para a população. 

Tecnologia 

Farmacêutica I e II 

Produção e controle na elaboração de 

formas farmacêuticas em escala 

industrial. Formas farmacêuticas 

sólidas e líquidas estéreis e não 

estéreis. Processos e equipamentos. 

Formas Farmac. dispersas. Ação 

prolongada, sistemas terapêuticos 

modernos. 

Farmacotécnica 

Controle de Qualidade 

Estágios 

 

Toxicologia Aplicada 

aos Alimentos 

Análise toxicológica em alimentos. 

Amostragem. Metodologias analíticas. 

Controle de qualidade. Conduta 

terapêutica em intoxicações 

alimentares. 

Farmacologia 

Química Farmacêutica 

Toxicologia Clínica 

Estágios 

Toxicologia 

Aplicada aos 

Alimentos 
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Toxicologia Clínica 

Aspectos gerais e analíticos na 

avaliação dos medicamentos. 

Avaliação de toxicidade. Avaliação 

pré-clínica e clínica. Monitorização. 

Aspectos toxicológicos ambientais e 

ocupacionais. Antídotos, Toxicologia, 

emergência. 

Homeopatia 

Bromatologia 

Farmacologia 

Nutrição e Dietética 

Estágios 

 

Fitoterapia 

Estudo de plantas medicinais. 

Etnofarmacologia. Pesquisa 

quimiotaxonômica. Controle de 

qualidade. Legislação.  

Botânica 

Homeopatia 

Toxicologia 

Bioestatística 

Projetos de Estudos 

da Flora Local e de 

plantas de uso 

popular 

Bioquímica dos 

Alimentos 

Conhecimento dos processos 

bioquímicos de análise nos alimentos. 

Bromatologia  

Estágios 

Bioquímica dos 

Alimentos 

Estágio IV 

Participação em planejamento de 

serviços de saúde, política de saúde e 

medicamentos. Atividades em 

farmácia-escola. Estudo de plantas 

medicinais locais. Farmacêutico como 

membro de equipe de saúde 

multiprofissional. 

Todas as disciplinas do 1° 

ao 6° semestre 

Projetos de 

extensão com 

diagnóstico e 

soluções à 

problemas relativos 

ao medicamento 

usado pela 

comunidade local. 

Estágio V 

Estratégias de avaliação e controle de 

doenças. Alimentos e qualidade de 

vida. Postos de saúde e terapias 

empregadas. Orientação aos 

pacientes em atividades de atenção 

farmacêutica. 

Todas as disciplinas do 1° 

ao 7° semestre. 

Projetos de 

pesquisa 

envolvendo 

doenças 

endêmicas, terapias 

corretas e 

orientação 

farmacêutica. 

Seminários 

interdisciplinares. 
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Estágio VI 

Organização, Gerenciamento e 

Administração de estabelecimentos 

farmacêuticos. Discussão de casos 

clínicos, formulação diagnóstica e 

tratamento de patologias. Técnicas de 

Primeiros Atendimentos de Urgência. 

Farmácia Clínica. Farmácia Hospitalar.  

Todas as disciplinas do 1° 

ao 8° semestre 

Projetos sobre: 

Orientação à 

população quanto a 

automedicação, 

incompatibilidades 

farmacêuticas e de 

alimentos. 

Orientação sobre 

exames clínicos 

para prevenção de 

doenças. 

Seminários 

Interdisciplinares. 

Estágio VII 
Atividades ligadas à área de das 

Análises Clínicas 

Todas as disciplinas do 1° 

ao 9° semestre. 
 

Estagio VIII 

Tecnologia farmacêutica industrial. 

Aspectos biotecnológicos. 

Procedimentos e controle de qualidade 

na industria de medicamentos e 

cosméticos. 

Estágios de I à VII 

Tecnologia Farmacêutica 

Cosmetologia  

Controle de Qualidade 

 

Estagio IX 

Tecnologia farmacêutica industrial. 

Aspectos biotecnológicos. 

Procedimentos e controle de qualidade 

na indústria de alimentos. 

Estágios de I à VIII 

Tecnologia e controle de 

qualidade de alimentos 

Toxicologia Aplicada aos 

Alimentos Controle de 

Qualidade 

 

TCC 
Elaboração do Trabalho Final 

Conclusivo 
  

 

 

9. ESTÁGIOS 

 

Uma das principais atividades atribuídas às Instituições de Ensino Superior – IES 

é o desenvolvimento de uma mentalidade crítica e analítica das oportunidades e dos 

problemas que norteiam a sociedade e as organizações. 

O estágio curricular compreende diferentes etapas, ou seja, abrange desde as 

atividades de observação até a realização do confronto dos aspectos teóricos pertinentes 
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às diferentes áreas de atuação da Farmácia, verificados em aula com a prática 

farmacêutica, como a forma de o acadêmico poder responder e solucionar de maneira 

sistemática o que foi visto na realidade organizacional e social. 

O estágio curricular, dessa forma, abre espaços para o desenvolvimento da 

interpretação e da reflexão do que foi observado e não de reprodução do que foi apenas 

ensinado em aula. É um espaço de intervenção técnica e pedagógica na realidade. É a 

oportunidade de conhecer e diagnosticar problemas, sugerindo e implementando ações 

técnicas, gerenciais, sociais e profissionais num todo coerente com as novas 

perspectivas da profissão. 

Para isso requer um planejamento de estudos e atividades coesas aos 

conhecimentos acadêmicos que vão sendo adquiridos no decorrer do Curso de 

Farmácia. O estágio é um aprendizado de vida. 

 

 9. 1. CARACTERÍSTICAS E DISTRIBUIÇÃO DOS ESTÁGIOS 

 

O estágio curricular em atendimento às Diretrizes Curriculares, deverá 

corresponder a carga horária mínima de 20% da carga horária total do curso. E, deve 

apresentar uma programação previamente definida em razão do processo de formação. 

De acordo com as Diretrizes para o atendimento da formação generalista, 

envolvendo as três áreas de atuação foi estabelecido nove etapas em complexidade 

crescente ao longo do curso. 

A abrangência de cada etapa de estágio deve ser decorrente da progressão 

horizontal e vertical da estrutura curricular. 
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Aquisição de conhecimentos em complexidade integrada em espiral e crescente. 

 

9. 2.  PLANO DE ESTÁGIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO: 

 

Os estágios como atividade curricular, serão desenvolvidos em empresa ou 

instituição idônea, a critério da Coordenação de curso, levado a efeito nos 2°, 3º, 5o, 6o, 

7o, 8o, 9o e 10o semestres do curso. Deverão ser oportunizadas condições para que o 

aluno, o mais cedo possível, entre em contato com a realidade profissional, pela 

observação ou pelo desenvolvimento de atividades em grau crescente de complexidade 

e que, por força da realidade, seja gradativamente desafiado a compreender a prática 

profissional e a lidar com suas múltiplas dimensões; a posicionar-se como profissional; a 

confrontar criticamente o que é ensinado com o que é praticado, seja do ponto de vista 

ESTÁGIO II 

ESTÁGIO III 

ESTÁGIO IV 

ESTÁGIO I 

ESTÁGIO V 

ESTÁGIO VI 

ESTÁGIO VII 

ESTÁGIO VIII 

ESTÁGIO IX 
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técnico-científico, seja em termos éticos, induzindo mudanças no ensino e na própria 

prática. 

 

 

 

 

 

    

          

   

      

   

 

          

 

 

    

    

 

 

 

                

                       

As características dessas fases são: 

I- Cada estágio envolve um período de formação, correspondente a um bloco de 

conteúdos integrados e organizados. 

II- Cada estrutura parcial constitui ao mesmo tempo a realização de um estágio e o 

começo do estágio seguinte, de um novo processo evolucionário. 

III- A ordem de sucessão dos estágios é constante. 

IV- A transição de um estágio anterior ao seguinte segue ao processo de integração. 

As estruturas procedentes tornam-se parte das estruturas posteriores. 

 

 

ESTÁGIO VI 

ESTÁGIO VII 

ESTÁGIO VIII 

ESTÁGIO I 

ESTÁGIO II 

ESTÁGIO III 

ESTÁGIO IV 

ESTÁGIO V 

ESTÁGIO IX 
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9. 3. NORMAS PARA ESTÁGIO 

 

Requisitos Fundamentais: 

Os estágios supervisionados são exigências do currículo do Curso de Farmácia, 

sendo condição básica para a conclusão do curso. 

Para a realização dos estágios, o aluno deverá ter efetivado a matrícula na 

disciplina de estágio correspondente. 

 

Duração: 

O estágio supervisionado I (3 créditos – 60 horas/ aula) – envolve observação, 

análise e reflexão crítica sendo vivenciado na Farmácia do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e Farmácia Comercial. 

O estágio supervisionado II (3 créditos – 60 horas/ aula) – envolve atividades que 

visam proporcionar ao aluno uma vivência nos programas de Vigilância Sanitária (visitas 

técnicas aos estabelecimentos comerciais), ambiental e epidemiológica (campanhas de 

vacinação, combate à Dengue, zoonoses). 

O estágio supervisionado III (4 créditos – 80 horas/ aula) – envolve atividades de 

extensão; interações medicamentosas; participação em diagnósticos e soluções técnicas; 

manipulação cosmética. Atividades de extensão na área de Prática de observação, 

coleta de dados e proposta de projeto educativo na atenção farmacêutica realizada no 

SUS; planejamento e organização e gestão de estabelecimentos farmacêuticos. 

O estágio supervisionado IV (4 créditos – 80 horas/aula) – envolve atividades de 

projetos sociais na área de análises clínicas e desenvolvimento de atividades de controle 

e gerenciamento de laboratórios clínicos. 

O estágio supervisionado V (4 créditos – 80 horas/ aula) - atividades na área 

hospitalar e atividades tecnológicas do medicamento. 

O estágio supervisionado VI (4 créditos – 80 horas/ aula) - envolve atividades 

técnico-sociais na área do medicamento; planejamento e organização e gestão de 



 110

estabelecimento farmacêuticos. Vivências da profissão em farmácia escola e em 

farmácias públicas ou privadas. 

O estágio supervisionado VII (8 créditos – 160 horas/ aula) - envolve atividades na 

área da rotina laboratorial de análises clínicas e desenvolvimento de atividades de 

controle e gerenciamento de laboratórios clínicos.  

O estágio supervisionado VIII e IX (15 créditos – 300 horas/ aula) - envolve 

atividades técnicas na industria de medicamentos e cosméticos. Controle de qualidade, 

vigilância sanitária em empresas locais e conveniadas e as ações técnico-sociais-

profissionais na área de alimentos. 

O estágio final acontecerá no 9° e 10° semestres e terá 460 horas, sendo 

160horas obrigatoriamente em análises clínicas, 150 horas em indústrias de 

medicamentos e cosméticos e 150 horas em indústrias de alimentos. No 9° e 10° 

semestres acontecerá também a elaboração do TCC como elemento conclusivo do 

Curso de Farmácia.  

A carga horária total dos nove estágios perfaz 900 horas/aula. 

Os estágios do Curso de Farmácia da Faculdade do Futuro tem como objetivo 

desenvolver a Atenção Farmacêutica, como prática profissional em que o paciente é o 

principal beneficiário. A atenção farmacêutica é o conjunto de atitudes, comportamentos, 

compromissos, valores éticos, funções, conhecimentos, responsabilidades e destreza do 

farmacêutico na prestação da farmacoterapia, com objetivo de ter resultados terapêuticos 

definidos na saúde e na qualidade da vida do paciente. 
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Elementos envolvidos no estágio: 

� Supervisor do Estágio: professor da disciplina de estágio 

� Estagiário: aluno regularmente matriculado na disciplina de Estágio 

Supervisionado em Farmácia. 

� Supervisor local: profissional designado pelo campo de estágio. 

  

Campo de estágio: 

A seleção dos locais de estágio será feita através de contato do Supervisor do 

estágio com os locais de estágio (farmácias, drogarias, hospitais, laboratórios de análises 

clínicas, indústrias). 

Não será aceito estágio de alunos no seu próprio local de trabalho. Casos 

excepcionais serão analisados pela Supervisão de Estágio e Coordenação do Curso. 

Não é aconselhável a mudança do local de campo de estágio. Casos especiais 

deverão ser tratados e resolvidos em conjunto pela Coordenação do Curso e Supervisão 

de Estágio. 

Atenção 
Farmacêutica 

Ações  
Técnico-sociais-profissionais 

Atividades de  
Extensão e  
Pesquisa 

Atividades de 
Campo 

Estágios 
I,II,III,IV,V,VI,VII, 

VIII e IX  
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O aluno candidato a estágio poderá propor um local campo de estágio que, após 

avaliação criteriosa da Supervisão de Estágio, será ou não aprovado. Condição 

imprescindível é a de que, no local campo de estágio, haja um Farmacêutico em tempo 

integral. 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Capítulo I 

DO ESTÁGIO E SUAS FINALIDADES 

 

Art. 1º -  O Estágio Curricular Supervisionado, atividade acadêmica obrigatória 

para a conclusão do curso, regulamentada pelo Dec. Lei nº 6.494, de 07/12/77e pelo 

Decreto nº 87.497, de 18/08/82, obedecerá às presentes normas. 

 Art. 2º-  O Estágio Supervisionado nos cursos Superiores de Graduação tem por 

finalidade: 

a) complementação do ensino e da aprendizagem; 

b) adaptação psicológica e social do estudante à sua futura atividade profissional; 

c) treinamento do estudante para facilitar sua futura absorção pelo mercado de 

trabalho; 

d) orientação do estudante na escolha de sua especialização profissional. 

 

Art. 3º -  Estágio Supervisionado é uma disciplina obrigatória dos Cursos 

Superiores de Graduação ministrados pela Faculdade do Futuro. 

 

Capítulo II 

DA FORMA DE REALIZAÇÃO 

 

Art. 4º -  O Estágio deverá ser realizado em empresas ou instituições públicas ou 

privadas, devidamente credenciadas com a Faculdade do Futuro, e que apresentem 

condições de proporcionar experiências na área de formação do aluno. 

Art. 5º -  O Estágio será precedido da celebração do Termo de Compromisso 

(ANEXO I) entre o estudante e a empresa ou instituição pública ou privada com a 

interveniência da Faculdade do Futuro. 
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Art. 6º -  A Faculdade do Futuro providenciará um seguro de acidentes pessoais 

para cada aluno estagiário. 

Art. 7º -  Não será aceito estágio de alunos no seu próprio local de trabalho. Casos 

excepcionais serão analisados pela Supervisão de Estágio e Coordenação do Curso. 

Art. 8º -  O Estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza. 

 

Capítulo III 

DA MATRÍCULA NA DISCIPLINA 

 

Art. 9º -  A matrícula na disciplina Estágio ocorrerá de acordo com a disposição 

dessa disciplina ao longo da matriz curricular do Curso de Farmácia. 

Art. 10º -  A matrícula na disciplina Estágio terá validade até o momento em que o 

aluno tenha sido avaliado, nos termos do Capítulo VII deste Regulamento. 

 

Capítulo IV 

DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 11º -  O Estágio terá duração mínima, conforme previsto no currículo do curso, 

atendida a legislação vigente. 

Art. 12º -  O Estágio poderá ser desenvolvido em mais de uma empresa, desde 

que autorizado pela Coordenadoria de Estágio. 

Art. 13º -  A complementação do estágio na mesma empresa ou em outra, após 

sua interrupção, somente poderá ocorrer após assinatura de novo Termo de 

Compromisso. 

Art. 14º -  O tempo previsto para o Estágio passará a ser contado a partir da 

aprovação pelo Coordenador do Curso do Plano de Ensino de Estágio, elaborado pelo 

professor supervisor de Estágio. 
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Art. 15º -  O aluno que deixar de cumprir as atividades de Estágio nas datas 

previstas no Calendário Escolar e nas divulgadas em Edital pela Coordenação de Curso 

perderá o direito de conclusão de seu Estágio naquele período letivo. 

 

Capítulo V 

DO DESLIGAMENTO DO ESTÁGIO 

 

 Art. 16º -  O estagiário poderá ser desligado da empresa antes do encerramento do 

período previsto, nos seguintes casos: 

a) a pedido do estagiário com prévia aquiescência da Coordenadoria de Estágio, com 

comunicação à empresa; 

b)  por iniciativa da empresa.  

 

Capítulo VI 

COORDENADORIA DE ESTÁGIO 

 

Art. 17º - Todas as atividades do estágio devem ser controladas pela 

Coordenadoria de Estágio e estar de acordo com o presente Regulamento de Estágio.  

Art. 18º - A Coordenadoria de Estágio do Curso de Farmácia deverá ser composta 

por Coordenador geral de Estágio, Coordenador do Curso de Farmácia e Professor 

Supervisor de estágio.  

Art. 19º - Os professores supervisores deverão, preferentemente, estar ligados às 

disciplinas profissionalizantes relacionadas às áreas de estágio.  

Art. 20º - Compete à Coordenadoria de Estágios: 

I. Coordenar a elaboração da proposta de Regulamento de Estágio 

Supervisionado específico de cada curso, submetendo-a a aprovação do Colegiado de 

cada curso. 

II. Articular-se com o colegiado de Curso, Departamentos e outros setores da 

faculdade para tratar dos assuntos relativos a estágios. 
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Capítulo VII 

DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

Art. 21º -  O acompanhamento de estágio será feito pelo Professor supervisor 

designado pelo  Coordenador de Curso através de: 

a) reuniões de acompanhamento entre Professor supervisor e aluno durante o 

período de estágio; 

b) relatórios parciais elaborados pelo estagiário ou ficha de atividades (ANEXO II) 

contendo as atividades executadas ao longo do estágio. 

 

Art. 22º -  A avaliação final de estágio será realizada pelo Professor supervisor de 

Estágios, mediante relatório final elaborado pelos alunos. 

Parágrafo Único -  Será considerado aprovado o aluno que, na avaliação, obtiver 

nota final em conformidade com a nota mínima para aprovação estabelecida no 

regulamento da organização didático pedagógica da Faculdade do Futuro. 

 Art. 23º -  O Relatório Final será avaliado com base nos seguintes aspectos: 

a)      qualidade do trabalho e apresentação do relatório; 

b)      capacidade criativa e inovadora demonstrada através do estágio executado. 

c)      elaboração de acordo com as recomendações contidas nas Normas vigentes 

da ABNT. 

 

Capítulo VIII 

DAS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES 

 

Seção I 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

Art. 24º - Incumbe ao Coordenador de Curso: 

a) Homologar os nomes do Professor Supervisor de Estágio; 

b) Promover a substituição do Professor Supervisor, quando do seu impedimento; 

c) Aprovar o plano de ensino de Estágio elaborado pelo Professor Supervisor; 

d) Participar das reuniões da Coordenadoria de Estágios. 
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Seção II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

 

 Art. 25º -  Incumbe ao Professor Supervisor de estágio: 

a) orientar e acompanhar o aluno durante o período de estágio e na elaboração do  

Relatório Final; 

b) efetuar a avaliação do relatório e emitir nota; 

c) contribuir para a integração Faculdade do Futuro e a empresa; 

d) participar das reuniões da Coordenadoria de Estágios; 

e)         definir e divulgar datas limites para a entrega dos relatórios. 

 

Seção III 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO GERAL DE ESTÁGIOS 

 

 Art. 26º -  Incumbe à Coordenação Geral de estágio: 

a) prover meios necessários à obtenção e ao desenvolvimento 

pedagógico do estágio; 

b) entregar à Empresa concessora de estágio, antes do início dos 

estágios, os seguintes documentos: cronograma, número previsto de 

estagiários e relação de atividades previstas para estágio; 

c) Assegurar, as vagas de estágios necessárias ao curso, mantendo 

cadastro atualizado para atender à demanda e oferta de estágios. 

d) Executar a celebração do Termo de Compromisso (ANEXO I) entre o 

estudante e a empresa ou instituição pública ou privada com a 

interveniência da Faculdade do Futuro; 

e) Executar a celebração do Acordo de Cooperação Técnica (ANEXO 

III) entre Faculdade do Futuro e a Empresa Concessora do Estágio; 

f) Providenciar o seguro de acidentes pessoais para cada aluno 

estagiário 

g) Estabelecer o contato entre os locais de estágio, os estagiários e a 

própria  Coordenadoria de Estágio. 
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Seção IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DA EMPRESA CONCESSORA DO ESTÁGIO 

 

Art. 27º  - Segundo a Lei 6.494, de 07/12/77, regulamentada pelo Decreto 87.497, 

de 18/08/82, caberá à empresa concessora do estágio: 

a) celebrar com a Faculdade do Futuro o convênio para estágio segundo termo de 

Cooperação técnica (ANEXO III); 

b) firmar com o estagiário o Termo de Compromisso (ANEXO I); 

c) informar ao estagiário as normas da empresa; 

d) comunicar à Faculdade do Futuro quaisquer alterações no Termo de 

Compromisso firmado com o estagiário. 

 

Seção V 

DAS ATRIBUIÇÕES DO ACADÊMICO ESTAGIÁRIO 

 

 Art. 28º -  Incube, ao acadêmico estagiário: 

a) Apresentar, à Coordenação geral de estágios, antes do início do estágio, os 

seguintes documentos: termo de compromisso devidamente assinado; 

cópia do documento de identidade e cópia do cartão de vacina; 

 

Parágrafo único –  Em caso do estagiário não apresentar o cartão de vacina ou 

apresentá-lo incompleto, o próprio estagiário deverá providenciar a atualização das 

vacinas no prazo máximo de uma semana após o início das aulas; 

 

b) Elaborar e executar adequadamente, dentro dos prazos previstos, as 

atividades solicitadas pelo professor supervisor de estágio; 

c) Os estagiários deverão, durante a realização dos estágios, utilizar guarda-

pó branco com logotipo da Faculdade do Futuro. 
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Capítulo IX 

DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR 

 

Art. 29º -  O Estágio extracurricular pode ser realizado por acadêmicos 

regularmente matriculados desde que não cause prejuízos às atividades regulares do 

Curso de Farmácia. 

Art. 30º -  A realização do estágio extracurricular, por acadêmicos do Curso de 

Farmácia, dar-se-á com a ciência do Coordenador geral de estágios e, na falta deste, do 

Coordenador de Curso, de forma a garantir que seja providenciada toda a documentação 

necessária descrita no Artigo 28º (letra a), no Artigo 33º bem como a documentação 

referente ao Termo de Compromisso de Estágio (Anexo I) e Acordo de Cooperação 

técnica (Anexo III). 

Art. 31º -  As atividades previstas para o estagiário voluntário deverão estar 

relacionadas às especificidades do curso de Farmácia, de forma a garantir o 

aprimoramento da formação acadêmica e profissional. 

Art. 32º -  Caberá, à unidade concedente do estágio voluntário: 

I – designar um supervisor técnico para acompanhar o estagiário em suas 

atividades; 

II – fornecer, ao final do estágio, declaração comprobatória de sua realização onde 

deverão constar, entre outros dados, nome do acadêmico estagiário, períodos de 

realização, total de horas cumpridas, resumo das atividades desenvolvidas no estágio, 

local, nome e assinatura do supervisor técnico do estágio realizado; 

Art. 33º -  O Estágio extracurricular poderá ser aproveitado na forma de atividades 

complementares, obedecidos os critérios e limites estabelecidos pelo colegiado do Curso 

de Farmácia após análise dos comprovantes descritos no Artigo 33º. 

 

 

 



 119

Capítulo X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 34º -  As especificidades dos estágios do Curso de Farmácia não 

contempladas neste Regulamento de Estágio Supervisionado terão normatização própria 

prevista em currículo ou aprovada pela Diretoria Geral. 

Art. 35º -  Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado 

do Curso de Farmácia. 

 

ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

(Lei 6.494/77, regulamentada pelo Decreto 87.497/82) 

 

Acordo para efetivação de estágio que celebram entre si, 

 

A Faculdade do Futuro de Manhuaçu, com sede à rua Duarte Peixoto nº 259 na cidade 

de Manhuaçu, Minas Gerais, credenciada pela portaria ministerial nº 2039, de 25 de julho 

de 2003, publicado no DOU 28/07/2003 CNPJ 04.808.030/0001-80 e 

______________________________ , situado à Rua: _________________ nº _____, 

bairro _______________ – CNPJ _________________________. 

 

ESTUDANTE-ESTAGIÁRIO: 

_________________________________(nome), CPF: ____________, RG 

:____________, residência:____________________________________________, 

CEP:_______________, telefone:___________________, matriculado no ......período do 

Curso de Graduação em FARMÁCIA, NA FACULDADE DO FUTURO de Manhuaçu. 

 

Sob as seguintes condições: 

 

Cláusula 1a. - O CONVÊNIO tem a finalidade de formalizar o estágio do estudante da  

Instituição de Ensino junto à Entidade Concedente, o qual, obrigatório ou não, deve ser 

de interesse curricular e pedagógico ao processo de ensino-aprendizagem e/ou 

profissionalizante. 
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Cláusula 2a. - Em  decorrência  deste  CONVÊNIO,  celebra-se  o COM PROMISSO DE 

ESTÁGIO, entre a Entidade Concedente e o Estudante-Estagiário,  com a interveniência 

da Instituição de Ensino, o qual constituirá prova de inexistência de vínculo empregatício,   

entre as partes. 

 

Cláusula 3a. - Na vigência do presente COMPROMISSO, o Estudante-Estagiário terá a 

cobertura de Seguro Contra Acidentes Pessoais,de acordo com a Apólice nº 905/00650 

Vera Cruz Vida e Providência S/A . 

 

Cláusula 4a. - O COMPROMISSO  DE  ESTÁGIO  é  regido  pelas seguintes condições:   

 

(a) VIGÊNCIA: Até  ____ semestre, podendo ser interrompido pela Entidade Concedente 

ou prorrogado mediante termo aditivo; 

(b) As atividades deverão ser cumpridas com interesse, operosidade e zelo pelo 

Estudante-Estagiário, que deverá observar as normas escritas e verbais  adotadas  pela 

Entidade Concedente, elaborar RELATÓRIO DE ESTÁGIO,  periódico,   quando 

solicitado pela Instituição de Ensino e/ou pela Entidade Concedente, bem como, cumprir 

os preceitos éticos e legais que regem a profissão.  Compete ao Acadêmico: 

I. Informar-se e cumprir as normas e regulamentos de ensino clínico e do estágio; 

II. Definir, com o professor supervisor, o período, o campo e as condições para o 

cumprimento do ensino clínico ou estágio; 

III. Apresentar relatórios, pesquisas, trabalhos ao professor supervisor quando 

solicitados; 

IV. Respeitar o sigilo e as particularidades da unidade concedente de ensino clínico e 

estágio e obedecer às normas por ela estabelecidas. 

V. Apresentar-se no campo de ensino clínico e estágio devidamente uniformizado. 

VI. Portar o crachá no campo de ensino clínico e estágio 

VII. Zelar pela ordem e materiais utilizados em cada unidade de ensino clínico e estágio; 

VIII. Cumprir rigorosamente as normas apresentadas pela instituição do campo de ensino 

clínico e estágio; 

IX. Respeitar o Código de Ética dos Profissionais de Farmácia , no que diz respeito à 

atitude profissional e sigilo; 

X. Abster-se dos atos que possam importar no descumprimento / desrespeito aos 

preceitos éticos, morais, sociais e culturais quer sejam na trato com clientes, autoridade 
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públicas e ou da Faculdade, docentes, integrantes do corpo administrativo, com os 

próprios colegas, bem como com relação a todas as pessoas de outras instituições de 

ensino / assistência pelos quais o aluno vier a passar; 

XI. Desempenhar suas atividades com responsabilidade, evitando erros técnicos, se caso 

ocorrerem, os mesmos serão julgados pelo professor supervisor e Coordenação do 

Curso; 

XII. Socializar-se e ter a capacidade de estabelecer e manter contatos com o cliente, 

colegas e equipe. 

XIII. Respeitar a pontualidade para início de ensino clínico e estágio. Sendo que é de 

responsabilidade do aluno estar 10 min antes do horário de ensino clínico e estagio, com 

a finalidade de preparar o material pessoal que irá utilizar e se uniformizar; 

XIV. É vetado ao aluno circular nas dependências da Instituição de ensino clínico e 

estágio fora do período do estágio; 

XV. Ter o direito a 15 min de intervalo, por dia de ensino clínico e estágio, sendo que o 

mesmo ficará a critério do professor e da Instituição; 

 

Assim, de comum acordo, assinam o presente Termo, em três vias de igual  teor e para o 

mesmo fim, ficando uma via com cada parte interveniente. 

 

Minas Gerais,                           

 

Instituição de Ensino: FACULDADE DO FUTURO  

Estudante-Estagiário: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

ANEXO II        
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FICHA DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA 

 

ALUNO(A) ------------------------------------------ ---------------------------------------- 

PERÍODO:----------------------------------------TURMA------------------------------- 

SUPERVISOR(A):------------------------------------- ------------------------------------ 

 

 

DATA 

 

 

HORÁRI

O DE 

INÍCIO 

 

HORÁRI

O DE 

TÉRMIN

O 

 

ATIVIDADES 

OBSERVADAS E 

DESENVOLVIDAS 

 

VISTO DO 

SUPERVISOR 

 

OBSERVAÇ

ÕES 
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ANEXO III 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM ----------------------

------------------------------------------------------------------- E A SOCIEDADE MANTENEDORA  

SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE MANHUAÇU LTDA  

 

O  --------------------------------------, inscrito no CGC sob o nº----------------------------,  

localizado à -----------------------------------------, em Manhuaçu – MG  ,  neste ato 

representado por ----------------------------------------------------- e a Sociedade de Educação 

Superior de Manhuaçu  , inscrita no CNPJ sob o nº 04808030/0001-80 , Registrada no 

Cartório de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas no livro C-1 , a fl 965 

sob o nº 1927 em 14/12/2001, localizada à rua Duarte Peixoto n°259 – Bairro Coqueiro, 

em Manhuaçu – MG , neste ato representada por sua Diretoria Colegiada , Flávio José 

Ribeiro de Almeida  – Diretor -Presidente e interveniência da Faculdade do Futuro 

,doravante designado INSTITUTO, neste ato representado por seu Diretor Flávio José 

Ribeiro de Almeida , resolvem celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, nos 

termos das seguintes cláusulas:   

 

DO OBJETIVO 

 

Cláusula Primeira : O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA tem por 

objetivo congregar esforços e recursos existentes, com vistas à execução de atividades 

curriculares das disciplinas específicas do curso da área de saúde   do INSTITUTO   , 

como também  formalizar  as condições básicas para a realização de estágios de 

estudantes , entendido o estágio como uma estratégia de profissionalização que 

complementa o processo ensino/aprendizagem. 

 

DAS OBRIGAÇÕES  

 

Cláusula Segunda: São Obrigações das Instituições: 

a) assegurar o uso da capacidade física instalada da rede de serviços do 

laboratório de análises clínicas e a farmácia hospitalar , compreendendo a 
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utilização de equipamentos  necessários ao desenvolvimento das atividades 

curriculares e de estágio :  

b) Promover intercâmbio entre ensino e assistência, contribuindo no 

desenvolvimento de aulas   práticas ; 

c) Seguir o cronograma específico para aulas práticas elaboradas pela Faculdade; 

d) Colocar a disposição dos docentes da faculdade o quadro de pessoal técnico, 

para colaborar na realização das atividades curriculares;  

e) Respeitar e fazer respeitar as normas de biosegurança do -------------------. 

 

DA CONVENIADA  

 

a) Fornecer semestralmente ao -------------------------a programação de aulas práticas 

ou de qualquer outra atividade pertinente ao aprendizado do aluno;  

b) Utilizar o -------------------estritamente para atividades acadêmicas;  

c) Observar o cronograma definido;  

d) Manter vínculo de ajuda mútua mesmo nos períodos que não houver atividades 

acadêmicas;   

e) Providenciar material de consumo às necessidades acadêmicas como: luvas, 

máscaras, materiais e outros afins necessários para o desenvolvimento do 

estágio; 

f) Responsabilizar-se por qualquer dano material provocado por alunos ou 

docentes por ocasião das atividades acadêmicas ; 

g) Cumprir e fazer cumprir as normas internas do --------------------------. 

h) Garantir a entrada de alunos nas unidades sanitárias somente uniformizados e 

com o acompanhamento do professor-supervisor do Curso. 

 

DAS RELAÇÕES DE TRABALHOS  

 

Cláusula Terceira: Em nenhuma hipótese existirá relação de vínculo empregatício de 

pessoal do ------------------------------para com o INSTITUTO e Vice-Versa.  

 

Cláusula Quarta: Os profissionais admitidos para acompanhamento do estágio serão 

remunerados pelo INSTITUTO. 
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HORÁRIO DAS ATIVIDADES  

 

Cláusula quinta: As atividades curriculares das matérias específicas e o estágio serão 

desenvolvidos de segunda a sábado, de 07 as 17 horas, de acordo com a carga-

horária prevista na Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estatuído no 

Quadro Curricular dos cursos do INSTITUTO, em grupos de alunos definidos pelo 

projeto pedagógico, de acordo com a atividade programada pelo professor-supervisor. 

A matriz curricular definirá as séries dos cursos que realizarão o estágio obrigatório. 

 

DA DURAÇÃO  

 

Cláusula sexta: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO  entrará em vigor na data de 

sua assinatura e terá a duração de 02 (dois) anos, podendo, de comum acordo entre as 

Partes, ser prorrogado através de Termo Aditivo  a ser celebrado mediante solicitação. 

 

DA RESCISÃO 

 

Cláusula sexta: O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA  poderá ser 

reincidido por ambas as partes, pelo não cumprimento das cláusulas deste acordo: o 

qual as partes deverão ser notificadas com 60 (sessenta) dias de antecedência.  

 

DO FORO 

 

Cláusula Sétima: Fica eleito o Foro da Comarca de Manhuaçu, para dirimir dúvidas que 

possam advir do presente ACORDO. 

E, por fim, estando juntas e acordadas as partes assinam o presente ACORDO DE 

COOPERAÇÃO  TÉCNICA em 03 (três) vias de igual teor e forma.  

 

Manhuaçu, ------de -------------de 20----- 

 

                                                 _______________________________ 

                                                              Responsável pela Instituição 

                                                 _________________________________ 

                         Diretor do Instituto 
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 9. 4. DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA NOS ESTÁGIOS 

Este modelo de ensino farmacêutico para os estágios, visará preparar o futuro 

profissional para atuar nas mais diferentes áreas e a prestar a atenção farmacêutica, 

nas farmácias comerciais ou em postos de saúde, hospitalares ou integrados aos 

programas de saúde da família, juntamente com a equipe multiprofissional já 

implantada nos municípios pelo sistema único de saúde, onde se possa formar 

profissionais que farão da atenção farmacêutica uma prática diária inovadora capaz de 

romper fronteiras e que traga como benefício principal a saúde e o bem estar do 

paciente. 

 

Semestre Estágio Carga Horária Total 

2° I 60 

3° II 60 

5° III 80 

6° IV 80 

7° V 80 

8° VI 80 

9° VII 160 

10° VIII 150 

10° IX 150 

Total  900 

 

 

9. 5. LOCAIS DE ESTÁGIO 
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� Prefeitura municipal de Manhuaçu. 

� Renalclim (Setor de Nefrologia-especializada em doenças renais.) 

� PSF de Manhuaçu e distritos. 

� Farmácia e laboratório do SUS 

� Farmácia do Hospital César Leite 

� Vigilância Sanitária Municipal e Regional 

� Laboratório São Lourenço 

� Laboratório do Hospital César Leite 

� Laboratório Apolo 

� Fábrica de Alimentos – Ipiranga  

� Fábrica de temperos - Sabor 

� Fábrica Só Química – Produtos Químicos. 

� Farmácia de Manipulação Vital- Farma 

� Rede Drogahemil (farmácias). 

� Perfumaria Márcia Ltda  
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Estes locais são os disponibilizados para estágio, mediante a expectativa da 

criação do Curso. Outros estabelecimentos esta sendo contatados pela Coordenação 

do Curso, para tornarem-se parceiros na formação acadêmica-profissional dos alunos 

da Faculdade do Futuro.  

 

9. 6. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC):  

Segundo o Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia, o Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) integra a carga horária das disciplinas de estágios. O aluno, a partir do 

2º período do Curso de Farmácia, já poderá se inserir no processo de produção do 

trabalho de conclusão de curso (TCC), desenvolvendo seu projeto de pesquisa 

orientado por um professor da área especifica. O momento do inicio do TCC, poderá 

ocorrer a partir do Estágio I. E, a escolha do conteúdo poderá ser relativa a qualquer 

disciplina do curso. O aluno poderá também realizar um trabalho de caráter 

multidisciplinar. A apresentação formal do TCC será na forma de artigo científico, tendo 

que, para a apresentação oral, ter feito a submissão para uma revista científica. No 8º 

período, o aluno concluirá seu trabalho sob orientação de um docente. Ao final, o aluno 

apresentará o seu trabalho de conclusão de curso a uma banca composta por dois 

professores avaliadores e o orientador, em ato público. 

 

REGULAMENTO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA – FACULDADE DO FUTURO  

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º- Este regulamento tem por finalidade regulamentar as atividades de 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de graduação em Farmácia da 

Faculdade do Futuro; 

Art. 2º - O TCC consiste de um estudo a ser realizado a partir de um projeto 

inicial, podendo envolver pesquisa experimental, bibliográfica e/ou de campo, cuja 

apresentação final deverá ser em forma de artigo científico. 
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Art. 3° - O TCC é obrigatório para a conclusão do c urso e deverá ser executado 

pelo discente de maneira individual sob orientação de um docente. 

Art. 4º - Os objetivos do TCC são os de estimular a produção de conhecimento 

nas áreas específicas do curso e propiciar aos discentes a participação em 

situações reais ou simuladas de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação, 

bem como a análise crítica das mesmas.  

Art. 5º - Os Trabalhos de Conclusão de Curso devem ser um mecanismo, em 

todas as suas variantes, de articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão além de permitirem o estabelecimento de um elo de ligação entre a 

faculdade, a comunidade e o estudante para complementar a sua formação, no que 

tange ao desempenho de sua futura atividade profissional. 

 

Capítulo II 

DO COORDENADOR DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 6º- O coordenador de TCC será o professor responsável e com carga horária 

constante na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso ministrada no oitavo 

período do Curso de Farmácia; 

Art. 7º- Ao coordenador de TCC compete: 

I- Cumprir e fazer cumprir, no que lhe compete, este regulamento; 

II- Divulgar as disposições deste regulamento e das normas que o 

complementam, esclarecendo o corpo docente e o discente sobre a forma de sua 

execução; 

III- Elaborar calendário das atividades relativas ao TCC, em especial o 

cronograma de apresentação dos mesmos; 

IV- Atender os orientadores no que se refere às atividades relacionadas ao TCC; 

V- Elaborar e encaminhar aos professores orientadores formulário de registro de 

presença e das atividades de acompanhamento dos orientados (ANEXO I); 
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VI- Convocar, sempre que necessário, reunião com os professores orientadores 

e/ou com os acadêmicos; 

VII- Realizar periodicamente consulta aos professores sobre disponibilidade para 

orientação e temáticas que se propõe a orientar; 

VIII- Encaminhar os acadêmicos aos respectivos orientadores de acordo com as 

temáticas dos alunos e áreas de conhecimento dos docentes; 

IX- Manter arquivo atualizado com os projetos de TCC em andamento e 

concluídos; 

X- Supervisionar o encaminhamento à biblioteca de cópias dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso aprovados; 

XI- Agendar a apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso e os 

seminários, providenciando local e equipamentos necessários, segundo a 

disponibilidade da Instituição; 

XII- Elaborar ata de apresentação de TCC; 

XIII- Registrar em livro de chamada as notas atribuídas aos acadêmicos; 

XIV- Tomar medidas necessárias para o cumprimento deste regulamento. 

XV-  

Capítulo III 

DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

Art. 8º- O TCC é desenvolvido sob orientação de um professor com titulação 

mínima de especialista. 

Art. 9º- Todos os professores que integram a grade curricular do curso poderão 

atuar como orientadores, co-orientadores e colaboradores. 

Art. 10º- Professores de outros cursos da Faculdade do Futuro ou outros 

profissionais poderão atuar como co-orientadores ou colaboradores. 
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Art. 11º- Os professores orientadores deverão orientar no máximo 5 (cinco) TCC. 

Art. 12º- Os encargos dos orientadores serão decididos valendo-se do número de 

trabalhos orientados e titulação. 

Art. 13º- Os docentes do curso poderão manifestar, ao coordenador do TCC no final 

do ano letivo que antecede ao da orientação, sua disponibilidade quanto ao número 

de trabalhos que poderão orientar e temáticas de sua área de atuação e/ou de seu 

interesse para orientação. 

Art. 14º- A substituição do orientador, durante o processo de elaboração do TCC, só 

será permitida quando outro docente assumir sua orientação, mediante aprovação 

do Coordenador de TCC e do Coordenador de Curso. 

Art. 15º- Em casos que envolverem problema de qualquer natureza entre 

acadêmico e orientador, caberá ao Coordenador de TCC a solução, podendo, se 

entender necessário, submeter o caso ao Coordenador de Curso. 

Art. 16º- O professor orientador tem, sem exclusão de outros inerentes à sua 

atividade, os seguintes deveres específicos: 

I- Orientar os discentes quanto à metodologia, etapas, conteúdo e formatação 

dos projetos; 

II- Cumprir prazos de correção e devolução do material aos estudantes, 

respeitando o limite de duas semanas; 

III- Freqüentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de TCC; 

IV- Destinar a cada trabalho orientado, o mínimo de 1 (uma) hora/aula semanal, 

com cronograma previamente estabelecido para o total do período, sem prejuízo 

das aulas normais do curso. 

V- Entregar ao final da orientação e sempre que solicitado à Coordenação do 

TCC, relatório da orientação dos acadêmicos, conforme formulário próprio (ANEXO 

I); 
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VI- Participar da apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso, dos 

alunos que orientou; 

VII- Encaminhar a relação dos membros que comporão a banca avaliadora ao 

Coordenador de TCC; 

VIII- Presidir os trabalhos da Banca de Avaliação Final e elaborar ata de 

apresentação de TCC; 

IX- Cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

X- Providenciar a submissão, junto a seu orientando, do TCC para publicação 

em revista científica 

Art. 17º - A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do 

acadêmico, o que não exime o professor orientador de desempenhar 

adequadamente, dentro das normas deste regulamento, as atribuições decorrentes 

de sua atividade de orientador. 

Capítulo IV 

DOS ACADÊMICOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 18º - Considerar-se-á acadêmico em fase de realização do TCC aquele que 

estiver regularmente matriculado na disciplina destinada ao TCC. 

Art. 19º - O acadêmico em fase de realização do TCC tem, entre outros, os 

seguintes deveres: 

I – Observar o regulamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso, 

II- participar das reuniões convocadas pelo Coordenador do TCC e pelo seu 

professor orientador; 

III - cumprir o cronograma preestabelecido com o seu professor orientador  

IV- elaborar a versão final de seu TCC, de acordo com este Regulamento, bem 

como segundo as instruções de seu orientador; 
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V - cumprir o calendário divulgado pela Coordenação do TCC para entrega de 

projetos, versão final do TCC e apresentação do mesmo; 

VI - entregar ao professor orientador 03 (três) cópias de seu TCC e uma cópia 

digital (em CD); 

VII - comparecer no dia e hora determinado pelo Coordenador do TCC para 

apresentar seu trabalho à banca: 

VIII- adotar em todas as situações uma postura ética, responsável e profissional. 

IX - Providenciar a submissão, junto a seu orientador, do TCC para publicação em 

revista científica; 

X – Cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

 

Capítulo V 

DO PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 20º - Antes de iniciar o TCC o acadêmico deverá eleger a área sobre a qual 

versará o trabalho que pretende desenvolver dentro dos termos sugeridos pelo 

orientador. 

Parágrafo único. Cabe ao professor orientador aprovar, rejeitar ou determinar 

alterações no projeto do TCC. 

 

Art. 21º - A estrutura do projeto de TCC compõe-se no mínimo de: 

I - Introdução (assunto, tema, problema, pressupostos teóricos) 

II - Justificativa 

III - Objetivos 

IV - Metodologia 

V - Referências bibliográficas 

VI – Cronograma 

 

Parágrafo único – O projeto de TCC deverá ter no mínimo 02 e no 

máximo 05 folhas e deverá seguir as regras da ABNT. 
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Art. 22º - Uma vez aprovado o projeto de TCC, a mudança do tema só será 

permitida com a elaboração de um novo projeto, mediante o preenchimento dos 

seguintes requisitos: 

I - aprovação expressa do professor orientador; 

II - concordância expressa de outro professor em realizar a orientação, caso a 

mudança não seja aceita pelo orientador do primeiro tema; 

III - aprovação do Coordenador do TCC. 

 

Parágrafo único. Mudanças pequenas, que não comprometem as linhas básicas do 

projeto, são permitidas a qualquer tempo, sob a responsabilidade do professor 

orientador. 

 

Art. 23º - Se o projeto de TCC se propõe a uma pesquisa envolvendo seres 

humanos, o mesmo deverá ser encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

Art. 24º - O parecer do Comitê de Ética deverá estar anexado a versão final do 

TCC. 

 

Capítulo VI 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 25° - O TCC deve ser elaborado considerando-se  sua estrutura de artigo, o 

qual deve conter as regras estabelecidas pela revista científica escolhida para 

publicação; 

 

Art. 26º – O TCC deverá apresentar no seu conteúdo, as finalidades estabelecidas 

no art. 3 deste Regulamento e a vinculação direta do tema com um dos ramos do 

conhecimento específico do Curso de Farmácia. 
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Capítulo VII 

DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 27º - A apresentação do TCC será organizado pelo Coordenador do TCC. 

Parágrafo Único. Para o agendamento da apresentação oral, o TCC deverá ter sido 

submetido à revista escolhida sendo necessária a apresentação do protocolo de 

submissão. 

 

Art. 28º- Na apresentação oral, o acadêmico terá 30 (trinta) minutos para fazer sua 

exposição e 30 (trinta) minutos para argüição, sugestões e comentários. 

 

Art. 29º- O TCC será avaliado por uma banca, composta pelo orientador do trabalho 

e por mais dois docentes ou profissionais de reconhecido saber na área. A nota 

final do aluno será dada mediante avaliação tanto do texto escrito (monografia) 

como da apresentação oral. 

 

Art. 30º- O acadêmico que não entregar o TCC ou não comparecer para a sua 

apresentação sem justificativa na forma da legislação vigente, será considerado 

reprovado. 

 

§ 1. O aluno será considerado reprovado quando obtiver nota inferior a 6.0 (seis).  

 

§ 2. O aluno deverá fazer as correções solicitadas pela banca e entregar o TCC 

corrigido, sendo 1 via impressa e 1 via eletrônica, pessoalmente, ao coordenador 

de TCC no prazo de vinte dias úteis. Somente após essa entrega, a nota da banca 

será disponibilizada à Secretaria Geral. 

 

Art. 31º - A nota final do aluno na Banca de Avaliação final será a média aritmética 

das notas atribuídas (de zero a dez) por cada membro da banca. 

 

 Art. 32º - Em caso de reprovação, o aluno poderá refazer seu TCC ou realizar um 

novo projeto tendo que defender em um período mínimo de seis meses e máximo 

de um ano.  
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Art. 33º  – A aprovação final do aluno na disciplina de TCC é pré-requisito para a 

colação de grau. 

 

Capítulo VIII 

DISPOSIÇÃO FINAL 

Art. 34º - As sessões de apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso são 

públicas e serão anunciadas nos editais e home-page da Faculdade do Futuro a 

título de convite aos docentes e discentes. 

 

Art. 35º - Os casos omissos serão decididos pelo Coordenador do TCC, com ad 

referendum do Coordenador do Curso. 
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Anexo I 

 

 

FACULDADE DO FUTURO 

Credenciada pela Portaria nº 2.039, de 

25/07/2003, publicada no D.O.U. de 

28/07/2003. 

          

 

REGISTRO DAS ORIENTAÇÕES DE TRABALHO DE CONCLUSÃO D E CURSO 

 

TÍTULO DO TRABALHO: 

PROFESSOR ORIENTADOR: 

AUTORES: 

 

 

DATA 

 

ATIVIDADE 

 

OBSERVAÇÕE

S 

RUBRICA 

AUTORES 

RUBRICA ORIENTADOR  RUBRICA 

COORD. 

TCC 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

COMENTÀRIOS:  
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10. FORMAÇÃO SUPLEMENTAR 

 

10. 1. CARACTERÍSTICAS 

As Diretrizes Curriculares, no seu art.8º, determinam que o projeto pedagógico 

do Curso de Graduação em Farmácia,contemple atividades complementares. 

Propor atividades que correspondam a caminhos diferentes para atingir a 

formação generalista e que seja de eleição do aluno segundo suas necessidades e 

interesses contempla o núcleo livre da estrutura do Curso de Farmácia. 

As atividades complementares podem ser mecanismo de aproveitamento de 

conhecimento através de estudos e práticas presenciais e/ou à distância, monitoria, 

programas de iniciação cientifica, programas extensão, estudos complementares e 

cursos realizados em outras áreas afins. 

Além da carga horária prevista no Currículo Pleno, o aluno deverá comprovar, 

até a conclusão do curso, um mínimo de 5 a 10% da carga horária mínima de 

integralização, correspondentes a atividades complementares. 

Para validação das horas de atividades complementares deverá ser obedecido 

um regulamento específico para tal. 

Os alunos desenvolverão as atividades complementares ao longo da vida 

acadêmica e que podem ser incluídas no total de horas previstas, para tal, sob duas 

formas: 

- disciplinas optativas 

- atividades de participação em cursos, congressos e seminários de área 

específica da Farmácia, atividades de monitoria, extensão e pesquisa,etc. 

As disciplinas optativas serão eleitas pelo aluno após orientação com a 

coordenação de Curso, para melhor aproveitamento. As atividades em disciplinas 

optativas deverão ter um número mínimo de créditos (2, como sugestão) para ser 

validada. A coordenação disponibilizará ao longo do curso de um elenco de disciplinas 

optativas, bem como atividades de atualização, sob forma de tópicos especiais, 

oficinas, seminários, etc, que será de escolha do aluno que após orientação da 
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coordenação, comprovar possuir conteúdos de base para a aquisição do novo 

conhecimento. 
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Estes tópicos de estudos da formação complementar terão ementa e bibliografia 

livres, definidos a cada semestre a partir de decisão da coordenação do curso, 

respeitando perfil e o foco definidos para o curso de farmácia da Faculdade do Futuro. 

A IES poderá ainda prever um conjunto de estudos independentes, ao longo da 

matriz curricular, que possibilitará integração do discente à sociedade, por meio do 

desenvolvimento de um conjunto de habilidades e competências extracurriculares. 

Os estudos independentes devem transcender a carga horária de integralização 

do curso, em 10%, evidenciando-se por um conjunto de atividades extracurriculares 

que, uma vez avaliadas pela IES, serão apostiladas no histórico escolar do curso de 

Farmácia realizado pelo discente. 

 

10. 2. Conteúdos de caráter complementar propostos para o Curso de Farmácia 

 

-Antropologia e Saúde 

-Bioinformática 

-Biossegurança 

-Controle de Qualidade de Alimentos 

-Controle de Qualidade em Análises 

Clínicas 

-Custos 

-Dermofarmácia 

-Desenvolvimento de Novas formas 

farmacêuticas 

-Ética em Saúde 

-Farmacocinética Clínica  

-Higiene e Legislação dos Alimentos  

-Hormônios e Endocrinologia 

-Interação Alimento-Medicamento  

-Interações Medicamentosas  

-Leitura e Produção de Textos 

- Libras 

- Marketing  

-Métodos de Esterilização 

-Micologia Clínica  

-Novas Matérias-Primas para a indústria 

de Alimentos  

-Nutrição Enteral e Parenteral 

-Operações Unitárias para a Indústria 

Farmacêutica 

-Primeiros Socorros e Técnicas de 

Aplicação de Injetáveis 

-Radioisótopos 

-Seminários de Atualização em Alimentos  

-Seminários de Atualização em Análises 

Clínicas  

-Semiologia 

-Sistema de Qualidade em Serviços 

Farmacêuticos 

-Tecnologia Bioquímica  

-Tecnologia de bebidas alcoólicas  

-Tecnologia de carnes e derivados  

-Tecnologia de cereais e oleaginosas  

-Tecnologia de Cosméticos 
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-Tecnologia de frutas e derivados  

-Tecnologia de leite e derivados  

-Tópicos avançados de Toxicologia  

-Virologia Clínica  

- Homeopatia
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10. 3. Regulamento da formação suplementar 

 

Capítulo I – Dos princípios gerais 

 

Art. 1º -  O presente regulamento tem por finalidade definir normas e critérios 

para a seleção e aproveitamento das disciplinas e atividades que compõe as atividades 

complementares do Curso de Farmácia da Faculdade do Futuro. 

Art. 2º -  As atividades complementares são componentes extra-curriculares que 

têm por finalidade propiciar aos discentes a oportunidade de realizar, em 

prolongamento à matriz curricular, uma trajetória autônoma e particular, com conteúdos 

extra-curriculares, que lhe permitam enriquecer os conhecimentos auferidos no curso. 

Parágrafo único –  Os cursos de graduação da Faculdade do Futuro deverão 

reservar de 5% a 10% da sua carga horária para as atividades complementares, como 

definido no projeto pedagógico de cada curso. 

Art. 3º -  Compreende-se como atividade complementar toda e qualquer 

atividade, não compreendida nas práticas pedagógicas previstas no desenvolvimento 

regular das disciplinas, obrigatórias ou eletivas, do currículo pleno do curso, desde que 

adequada à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional do aluno. 

Capítulo II – Da composição 

 

Art. 4º -  A carga horária destinada às Atividades Complementares a ser 

desenvolvida ao longo do curso deverá atingir uma carga horária mínima estipulada 

pelo projeto pedagógico de cada curso.Para o Curso de Farmácia são destinadas 210 

(duzentos e oitenta) horas para estas atividades. As horas deverão ser integralizadas 

até o último semestre do curso, constituindo condição indispensável para a colação de 

grau.  

Art. 5º -  Serão consideradas como Atividades Complementares, as atividades 

que não fazem partes das disciplinas curriculares que deverão ser avaliadas e 

validadas pelo Coordenador de Curso. 
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 Parágrafo Único –  As atividades Complementares deverão estar em 

consonância com o projeto pedagógico de cada curso, principalmente em relação à 

carga horária total e a validação de cada atividade desenvolvida. 

 

Art. 6º - As Atividades Complementares estão divididas em quatro grupos: 

I – Ensino 

II – Pesquisa 

III – Extensão 

IV – Outros. 

 

§ 1º - As Atividades Complementares, bem como o número de horas 

computadas, estão listadas e enumeradas no Anexo I deste regulamento. 

§ 2º - Para efeitos de contabilização, nenhuma atividade poderá ultrapassar 30% 

do total da carga horária de Atividades Complementares exceto para as disciplinas 

optativas as quais poderão ser contabilizadas até o máximo de 50% do total da carga 

horária de Atividades Complementares. 

§ 3º - O discente deverá, obrigatoriamente, exercer, pelo menos, atividades 

complementares de dois grupos. 

 

Capítulo III – Das atribuições dos Coordenadores de  Curso 

 

Art. 7º -  Compete ao Coordenador de Curso: 

a) Avaliar e validar as atividades executadas pelo discente. 

b) Analisar os documentos apresentados pelos alunos para comprovar a 

realização de cada Atividade Complementar. 

c) Resolver as questões não previstas neste regulamento. 

 

Capítulo IV – Das responsabilidades dos discentes 

 

Art. 8º -  São de responsabilidade dos discentes a organização dos documentos 

comprobatórios e o devido encaminhamento aos setores competentes para conferência 

e/ou registro. 
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Art. 9º -  Para fins de comprovação, todos os certificados deverão ser apresentados em 

originais e cópias, sendo a cópia arquivada na pasta do aluno. 

 Parágrafo Único - Deverão ser observados os prazos de entrega dos 

documentos comprobatórios conforme estabelecido no artigo 13º deste regulamento.  

 

Capítulo V – Dos registros 

Art 10º -  Todas as atividades objeto deste regulamento serão comprovadas pelo 

discente ao Coordenador de Curso por meio de comprovação documental própria. 

§ 1º - O discente deverá preencher o formulário fornecido pela Coordenação de 

Curso (ANEXO II) e anexá-lo aos comprovantes. 

§ 2º - Após ser homologado pelo Coordenador de Curso, a documentação será 

encaminhada para a secretaria acadêmica para que possa ser feito o arquivamento na 

pasta do aluno. 

Art. 11º  - Cabe à Secretaria Acadêmica a responsabilidade pelo lançamento em 

horas das Atividades Complementares, conforme homologação emitida pelo 

Coordenador de Curso. 

Art 12º -  Serão computadas apenas as atividades realizadas durante o período 

em que o aluno estiver regularmente matriculado no curso. 

 Parágrafo Único  – As atividades Complementares poderão ser desenvolvidas 

em qualquer semestre ou período letivo, inclusive nas férias escolares. 

 

Art 13º -  O prazo para entrega da documentação comprobatória das Atividades 

Complementares para a Secretaria Acadêmica será definido pelo coordenador do 

Curso e divulgado em calendário acadêmico. 

 

Capítulo VI – Das disposições finais 

 

Art. 14º -  Compete, em primeira instância, ao Coordenador de Curso e, em 

segunda instância, ao Colegiado de Curso, dirimir dúvidas referentes à interpretação 

deste regulamento e resolvendo os casos omissos constatados durante a sua 

aplicação. 
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ANEXO I  

Validação das Atividades Complementares 

 

 

GRUPO ATIVIDADE HORAS 

ENSINO 

Monitoria 
20 h/ monitoria/ 

semestre 

Participação em órgãos de representação estudantil 
15h/ representação/ 

mandato 

Cursos de Idiomas 40h  por curso 

Estágios extra-curriculares 

CH dos estágios 

Até o máximo de 84 

hs totais 

Disciplinas Eletivas e optativas 

CH das disciplinas 

Até o máximo de 

140 hs totais 

Atividade docente em áreas afins 
Metade da CH da 

atividade 

PESQUISA 

Atuação em projetos de pesquisa e de iniciação 

científica 

30h a cada 6 meses 

de projeto 

Trabalhos científicos – Resumos em anais de 

Congressos Regionais e Nacionais 
    10h por resumo 

Trabalhos científicos – Resumos em anais de 

Congressos Internacionais 
    20h por resumo 

Trabalhos científicos – Artigos em Revista Qualis A ou 

B 
     45 h por artigo 

Trabalhos científicos – Artigos em Revista Qualis C        25 h por artigo 

EXTENSÃO 

Participação em cursos e minicursos – participante         CH do curso 

Participação em cursos e minicursos – ministrante        CH do curso 

Participação em programas de extensão: Projetos 

sociais do curso. 
     CH da atividade 
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Eventos: Seminários, Conferência e outras atividades 

afins (como participante) 
  Até 2h/atividade 

Eventos: Seminários, Conferência e outras atividades 

afins (como ministrante) 
   Até 3h/atividade 

Eventos: Congressos e simpósios –  Regionais e 

Nacionais 
    30h por evento 

Eventos: Congressos e simpósios – Internacionais     40h por evento 

Comparecimento comprovado a defesas de TCC, 

mestrado e/ou doutorado 
        2h por defesa 

Organização de eventos em comissão de atividades 

afins 
Até 10h 

OUTROS De acordo com o parecer do Coordenador de Curso  
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ANEXO II 

 

 

FACULDADE DO FUTURO 

Credenciada pela Portaria nº 2.039, de 25/07/2003,  

publicada no D.O.U. de 28/07/2003. 

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE HORAS 

 EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

À PROFESSORA:. 

COORDENADORA DO CURSO DE FARMÁCIA. 

 

Eu, _______________________________________________________________________________________, 

nome do(a) aluno(a)  

Solicito a inclusão das atividades abaixo relacionadas como Atividade complementar no meu Histórico Escolar, 

conforme comprovação em anexo. 

 

GRUPO DE ATIVIDADES:  

 

          ENSINO                      PESQUISA                       EXTENSÃO                                              OUTROS 

 

DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES:  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Nestes termos, peço deferimento, 

 

Manhuaçu, _______de _________________ de __________ 

_______________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) ALUNO(A) 
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PARECER DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

INDEFERIDO                   DEFERIDO ________________  HORAS EM ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

OBSERVAÇÃO: 

___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

ASSINATURA DA COORDENADORA 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DO(S) DOCUMENTO(S) ENTREGUE(S) À SECRETARIA 

 

Recebi de ________________________________________________________________, a cópia do(s) 

Certificado(s) de Curso(s) de Extensão e o Histórico Escolar, contendo o total de ________________________ 

folha(s), enumerada(s) e rubricada(s) pela Secretaria. 

                                                      Manhuaçu, _______ de __________________de _______ 

 

         ____________________________           _____________________________ 

             ASSINATURA  SECRETARIA  DA IES                                       ASSINATURA DO(A)   ALUNO(A)                          
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11. PLANEJAMENTO ACADÊMICO 

 

11. 1. CONCEPÇÃO METODOLÓGICA: 

Os atos de ensinar e aprender são processos significativos e indispensáveis nas 

Instituições de ensino Superior e envolvem professores e alunos em constantes 

interações. 

Ensinar  algo a “alguém” e aprender com “ outrem” possuem muitos significados 

agregados a essas práticas.O que significa ensinar?E o aprender?Quem ensina?Quem 

aprende? 

O professor-educador, aquele que ensina, precisa estar consciente de seu papel 

enquanto mediador da cultura dos alunos, dos conhecimentos teóricos e das realidades 

sociais, e podendo subsidiar instrumentos de apoio.A concepção de aluno, nesse 

sentido, é de sujeito psico-sócio-cultural, com sua história de vida em processo.O 

aluno, aquele que aprende, apreende, constrói conhecimentos e vivências de valores, 

na condição  de estudante do curso de Farmácia, estabelece uma cumplicidade com os 

professores com vistas à construção do perfil do Farmacêutico proposto no Projeto 

Político Pedagógico da Faculdade do Futuro.  

O ensino junto a extensão e a pesquisa tem como objetivo a construção de 

conhecimentos a serviço da comunidade, onde se concretizam na melhoria da 

qualidade de vida, revelando sua importância social. 

Com base nas Diretrizes Curriculares do Curso de graduação em Farmácia, a 

aprendizagem deve ser interpretada como um caminho que possibilita ao sujeito social 

transformar-se e transformar seu contexto. Ela deve ser orientada pelo principio 

metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta à 

resolução de situações problema como uma das estratégias didáticas, aberta à 

comunidade, buscando a preservação dos valores éticos e morais.  
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11. 2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:  

As Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduação em Farmácia, Parecer 

CNE/CES 1.300/2001 – Resolução CNE/CES 2/2002, sugerem, entre atividades 

individuais e de equipe, os seguintes procedimentos metodológicos: 

- Aulas, conferências e palestras. 

- Exercícios em laboratórios de farmácia. 

- Projetos de pesquisa desenvolvidos por docentes do curso. 

- Práticas didáticas na forma de monitorias, demonstrações e exercícios como 

parte de disciplinas ou integradas a outras atividades acadêmicas. 

- Consultas supervisionadas em bibliotecas para identificação crítica de fontes 

relevantes. 

- Aplicação e avaliação de instrumentos e técnicas farmacêuticas. 

- Visitas documentadas através de relatórios a instituições e locais onde estejam 

sendo desenvolvidos trabalhos com a participação de profissionais de farmácia. 

- Projetos de extensão universitária e eventos de divulgação do conhecimento 

passíveis de avaliação e aprovados pela instituição. 

- Práticas integrativas voltadas para o desenvolvimento de habilidades e 

competências em situações de complexidade variada, representativa do efetivo 

exercício profissional, sob a forma de estágio supervisionado. 

A habilidade de pesquisa será vivenciada desde o início do curso, entendendo 

que o processo investigativo contribui para a formação do sentido crítico e a produção 

de novos conhecimentos. 

Além das atividades regulares em sala de aula, o aluno participará de eventos 

internos do curso e de outros da Instituição, tais como: semana de Iniciação Científica 

(promovido pelo NEPP, núcleo de extensão, pesquisa e pós-graduação) e Congressos. 

Outras atividades consideradas de relevância na promoção da autonomia do aluno, em 

se tratando das situações de ensino-aprendizagem, são as práticas didáticas de 
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monitoria. Ressalta-se que a monitoria está inserida nas atividades complementares do 

curso, juntamente com grupos de estudos. 

 

11. 3. AVALIAÇÃO DO ENSINO - APRENDIZAGEM 

Enquanto a avaliação concebida como medida, tem por objetivo final a 

quantidade de informações que o aluno detém, a avaliação emancipatória propicia 

avaliar o processo ensino-aprendizagem e a organização escolar buscando alcançar 

melhores resultados. Na Faculdade do Futuro, a avaliação engloba a organização 

escolar e seus níveis de abrangência: currículo, disciplina, desempenho docente, 

desempenho discente, gestão, pesquisa, ensino-aprendizagem, extensão, egressos, 

estágios, etc. Nesse sentido, a avaliação permeia todos os processos educacionais e 

as relações com caráter democrático visando à melhoria da qualidade do processo 

ensino-aprendizagem e à evolução dos sujeitos envolvidos; professores, alunos, 

gestores, funcionários, etc. 

Critérios de Avaliação do Processo Ensino-Aprendiza gem 

A avaliação se fará conforme o que está disposto no Regimento Geral, cujo 

trecho está transcrito abaixo. 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO E DO RENDIMENTO ACADÊMICO 

 

Art. 53. A avaliação do rendimento acadêmico é feita por disciplina, incidindo sobre a 

freqüência e o aproveitamento. 

 

Art. 54. A freqüência às aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas aos 

matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas. 

§ 1º Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na 

disciplina o aluno que não obtenha a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das 

aulas e demais atividades programadas. 

§ 2º A verificação e registro de freqüência são da responsabilidade do professor, e seu 

controle, para efeito do parágrafo anterior, da Secretaria. 
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Art. 55. O aproveitamento acadêmico é avaliado através de acompanhamento contínuo 

do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios acadêmicos no exame final, 

sempre escritos, exceto no caso do item I do artigo 58. 

§ 1º Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios, sob a forma de prova e 

determinar os demais trabalhos, bem como julgar-lhes resultados. 

§ 2º Os exercícios escolares, em número de dois por período letivo constam de 

trabalhos de avaliação, trabalho de pesquisa e outras formas de verificação prevista no 

plano de ensino da disciplina. 

 

Art. 56. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau 

numérico de zero a dez. 

Parágrafo único. Ressalvado o disposto no artigo 57, atribui-se nota 0 (zero) ao aluno 

que deixar de se submeter à verificação prevista na data fixada, bem como ao que nela 

se utilizar de meio fraudulento. 

 

Art. 57. A nota final do aluno em cada disciplina, verificada ao término do período letivo, 

será a média aritmética simples entre as notas de verificação de aproveitamento e a 

nota do exame final. 

Art.58. É concedida prova substitutiva ao aluno que deixar de realizar prova de 

aproveitamento escolar no período estabelecido no calendário acadêmico. 

§ 1º A prova substitutiva é realizada mediante requerimento do aluno e em prazo 

estabelecido pela Secretaria. 

§ 2º Conceder-se-á segunda chamada ao aluno que faltar ao exame final, desde que 

desde que requerida, no prazo improrrogável de 8 (oito) dias que se seguirem à sua 

realização, uma vez justificada a ausência e a juízo do Diretor.  

 

Art. 59. Atendida em qualquer caso a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento) e demais atividades escolares, é aprovado: 

 

I – independentemente do exame final, o aluno que obtiver nota de aproveitamento não 

inferior a 6(seis), correspondentemente à média aritmética, sem arredondamento, das 

notas dos trabalhos escolares ou provas; e 

II – mediante exame final o aluno que, tendo obtido nota de aproveitamento inferior a 6 

seis), porém não inferior a 3(três), obtiver nota final não inferior a 5 (cinco) 
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correspondente à média aritmética, sem arredondamento, entre a nota de 

aproveitamento e a nota de exame final. 

 

Art. 60. O aluno reprovado por não ter alcançado seja a freqüência, sejam as notas 

mínimas exigidas, repetirá a disciplina, sujeito, na repetência, às mesmas exigências 

de freqüência e de aproveitamento estabelecidas neste Regimento. 

 

Art. 61. É promovido à série seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas do 

semestre letivo cursado, admitindo-se ainda a promoção com dependência em até 2 

(duas) disciplinas deste semestre. 

Parágrafo único. O aluno reprovado em mais de 2 (duas) disciplinas repetirá o período, 

ficando porém dispensado das disciplinas em que obteve aprovação. 

 

Sistema de auto-avaliação do Curso 

O projeto de auto-avaliação do Curso de Farmácia - FACULDADE DO FUTURO 

está voltado para o estudo de um conjunto de ações processuais objetivando 

sistematizar  e trabalhar os dados obtidos da análise avaliativa dos indicadores centrais 

que envolvem a organização didático-pedagógica do curso. A avaliação da qualidade 

da organização didático-pedagógica do curso envolve as seguintes dimensões e/ou 

variáveis de analise: 

(a) A estrutura organizacional e a gestão administrativa do curso, com ênfase 

especial à sua prática de gestão; 

(b) Os professores, os alunos e a equipe de suporte técnico-administrativa; 

(c) A relação pedagógica professor-aluno-professor; 

(d) O currículo proposto, suas relações com as exigências sociais e profissionais e o 

desenvolvimento real de seus componentes: conteúdos programáticos e critérios 

de seleção, perfil esperado do futuro profissional, capacidades, competências e 

habilidades, métodos de ensino e de avaliação da aprendizagem, materiais 

curriculares, atividades pedagógico-científicas, com especial destaque para as 

atividades de pesquisa e de extensão, às atividades profissionais, às atividades 
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culturais, ao estágio curricular supervisionado e ao trabalho de conclusão de 

curso; 

(e) O envolvimento coletivo da comunidade do curso no processo de auto-avaliação 

e no planejamento da tomada de decisões para a elaboração dos planos de 

ação e dos planos de trabalho para a melhoria de qualidade do curso, 

(f) Avaliação da auto-avalição: avaliação das diferentes dimensões do processo de 

auto-avaliação empregada pelo curso; 

O projeto de auto-avaliação do curso visa, também, proceder ao estudo apurado 

das condições materiais do curso (tempo, espaço, recursos humanos e financeiro) para 

o alcance do pleno desenvolvimento de seu projeto pedagógico. 

O projeto de Auto-avaliação é parte integrante do Projeto Político-Pedagógico do 

curso. Sua elaboração ocorre concomitantemente à elaboração anual do  Projeto 

Político-Pedagógico do curso e é operacionalizado por meio de planos de ação e de 

planos de trabalho. Os planos de ação e os planos de trabalho são instrumentos de 

ação que visam materializar tanto as metas e submetas planejadas a priori quanto às 

metas e submetas detectadas como problemática durante o desenvolvimento curricular 

e que necessitam de tratamento emergente para a melhoria de qualidade do curso. 

São, portanto, instrumentos administrativo-pedagógicos que agilizam os meios para a 

superação das dificuldades diagnosticadas pelo processo de auto-avaliação do curso. 

A implementação do projeto de auto-avaliação do curso ocorre, 

simultaneamente, ao desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Institucional, ao 

desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico, do curso, ao Programa de Avaliação  

Institucional e à realidade do curso constada pelas informações provenientes da 

Avaliação Externa. 

Dessa forma, no processo de auto-avaliação do curso são trabalhadas, 

pedagogicamente, os dados (quantitativos e qualitativos) colhidos tanto pelo Programa 

de Avaliação Institucional quanto pela Avaliação Externa e que dizem respeito à sua 

matriz curricular, às atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão e condições 

gerais de funcionamento. O Núcleo Docente Estruturante é o órgão consultivo 

responsável pela concepção do Projeto Político Pedagógico do Curso de Farmácia , 
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tem por finalidade a implantação do mesmo sendo responsável pelas atualizações 

periódicas . 

 

Metodologia de Trabalho do Processo de Auto-Avaliaç ão 

O curso de Farmácia – FACULDADE DO FUTURO busca aperfeiçoar sua 

metodologia de trabalho para o processo de auto-avaliação, busca estruturar um 

paradigma de avaliação que se revele, potencialmente fértil, na perspectiva de 

contribuir com a melhoria do curso. 

A metodologia de trabalho adotada pelo projeto de auto-avaliação do curso 

pauta-se, assim, por uma, filosofia avaliativa centrada na colaboração do curso, cuja 

tarefa é empreender uma análise auto-reflexiva da totalidade da realidade curricular e 

seu reflexo sócio-cultural, buscando alternativas de desenvolvimento curricular. Nesse 

sentido, e especificamente  no que concerne à avaliação interna do curso, são 

contempladas as variáveis e respectivos indicadores institucionais, cujo diagnóstico é 

realizado pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso de farmácia  da Faculdade do 

Futuro. 

O resultado desse diagnóstico, das variáveis e indicadores face à especificidade 

do curso, após a sua sistematização, são trabalhados pelo curso por meio da seguinte 

metodologia de trabalho: 

1. Reuniões de trabalho para elaboração do planejamento do processo de auto-

avaliação do curso para o ano letivo correspondente. 

2. Participação dos protagonistas do processo de auto-avaliação  do curso nos 

Painéis promovidos pelo NDE do curso de Farmácia da Faculdade  do Futuro 

para conhecimento das informações e dos dados colhidos sobre a realidade do 

curso. 

3. Reuniões específicas para conhecimento detalhado das informações e dos 

dados apresentados pelo diagnostico da situação real do curso: pontes fortes e 

pontos fracos (incluem-se aqui dados e informações coletadas pelo próprio 

curso, pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e pela avaliação externa. 
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4. Reuniões especificas para análise conjunta das variáveis e indicadores 

contemplados no diagnóstico dos diferentes componentes curriculares do curso. 

5. Reuniões de trabalho para a identificação de variáveis e indicadores por ventura 

não contemplados pelo Sistema de Avaliação Institucional. 

6. Aplicação dos Instrumentos de Avaliação elaborados pelo próprio curso e não 

contemplados pelo processo de avaliação institucional e pela avaliação externa. 

Trata-se aqui de Instrumentos de Avaliação que abordam as dimensões 

especificas do curso. 

7. Reuniões de trabalho para  a elaboração conjunta de Planos de Trabalho com 

base nos resultados da avaliação institucional, da avaliação externa e da auto-

avaliação promovida pelo próprio curso (componentes curriculares que 

caracterizam a especificidade do curso). 

8. Desenvolvimento e avaliação continua dos Planos de Trabalho para a melhoria 

permanente do curso e sua capacidade de inovação e de reflexão crítica. 

9. Reuniões conjuntas, envolvendo o corpo docente, o corpo discente e a equipe 

de suporte técnico-administrativo, para proceder, por meio de uma atitude crítica 

e auto-reflexiva, à avaliação do processo de auto-avaliação empregado pelo 

curso no período letivo correspondente. 

Numa perspectiva processual, essas atividades e reuniões de trabalho são 

realizados no transcorrer do semestre letivo, cujo cronograma de atividades é 

estabelecido no artigo 10 do Regimento do Núcleo Docente Estruturante, durante as 

reuniões de trabalho para a elaboração de planejamento do processo de auto-

avaliação do curso. Neste, busca-se imprimir uma metodologia de trabalho que 

contemple uma unidade e segmento de tempo concreto em relação ao qual se 

distinguem três fases para um paradigma que resulte num processo de auto-avaliação 

global:  (a) avaliação inicial (condições existentes, fundamentação e necessidades); (b) 

avaliação de processo (variáveis que envolvem todo o processo de desenvolvimento 

curricular nos contextos político-administrativo, de gestão e de realização); (c) 

avaliação de resultados (ponderação dos resultados definidos no projeto pedagógico 

do curso). 
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O projeto de auto-avaliação empregado caracteriza-se, assim, como um ciclo 

que toma corpo e os justifica como um processo conjuntivo-formativo que visa 

implementar medidas concretas para o constante aperfeiçoamento da organização 

didático-pedagógica do curso. 

 A coordenação de execução do projeto de auto-avaliação é desenvolvida pelo  

Núcleo Docente Estruturante (NDE). Essa equipe é constituída do Coordenador do 

Curso , seu Diretor-Presidente e pelo menos 20% do corpo docente. Os docentes que 

compõe o NDE possuem titulação obtida em programas de pós-graduação stricto 

senso e , destes , 50 % tem titulação de doutor. 

 

11. 4 REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

CAPÍTULO I 

Das considerações preliminares: 

 

Art.1º . O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do Curso de Farmácia da Faculdade do Futuro. 

 

Art.2º . O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo responsável pela 

concepção do Projeto Pedagógico do curso de farmácia e tem, por finalidade, a 

implantação do mesmo. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art.3º . São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos; 

b) estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

c) atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

d) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de 

Curso, sempre que necessário; 
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e) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo 

Colegiado; 

f) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

g) promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

h) acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de Curso 

a indicação ou substituição de docentes, quando necessário. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 4º . O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

a) o Coordenador do Curso, como seu presidente; 

b) pelo menos 20% (vinte por cento) do corpo docente. 

Art.5º . A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso 

para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 

 

CAPÍTULO IV 

DA TITULAÇÃO E FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS DOCENTES DO N ÚCLEO 

 

Art. 6º . Os docentes que compõem o NDE possuem titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto senso e, destes, pelo menos 50% (cinquenta por 

cento) têm título de Doutor. 

 

Art. 7º . O percentual de docentes que compõem o NDE com formação acadêmica na 

área do curso é, de pelo menos, 60% (sessenta por cento). 

 

CAPÍTULO V 

DO REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES DO NÚCLEO 

 

Art.8º . Os docentes que compõem o NDE são contratados em regime de horário 

parcial e ou integral. 
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CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NÚCLEO DOCENTE EST RUTURANTE 

 

Art.9º . Compete ao Presidente do Núcleo: 

a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

b) representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

c) encaminhar as deliberações do Núcleo; 

d) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo e 

um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas; 

e) indicar coordenadores para cada área do saber jurídico; 

f) coordenar a integração com os demais Colegiados e setores da instituição. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS REUNIÕES 

 

Art.10. O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu 

Presidente, 2 (duas vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado 

pelo Presidente ou pela maioria de seus membros titulares). 

Art 11 . As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com base 

no número de presentes. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art 12 . Os percentuais relativos a titulação e regime de trabalho dos componentes do 

NDE deverão ser garantidos pela Instituição no prazo de 1 (um) ano. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art 13 . Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo ou órgão superior, de acordo 

com a competência dos mesmos. 

Art 14 . O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pelo Colegiado do 

Curso. 
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11. 5. ASPECTOS INOVADORES DA INTEGRAÇÃO ENTRE ENSI NO, PESQUISA, 

EXTENSÃO 

A relação ensino, pesquisa e extensão ocorre no exercício da produção do 

conhecimento, contribuindo para a construção e transformação da sociedade. 

Entendemos que essa parceria entre ensino, pesquisa e extensão é que vai diferenciar 

a instituição que extrapola o papel de mera prestadora de serviços. Quando a extensão 

se vincula ao ensino e a pesquisa e passa a contribuir eficazmente como meio de 

divulgação de novos conhecimentos, se firma como instrumento de caráter educativo e 

social. 

O caráter inovador do curso,pode ser identificado através da formação 

generalista a que este se propõe, além de privilegiar as características e necessidades 

da região, serão articuladas com as atividades de ensino, pesquisa e extensão durante 

todo o processo de formação do aluno.   

Quanto ao Ensino, discute-se e aprofunda-se um novo conceito de sala de aula, 

que não se limita ao espaço físico da dimensão tridimensional, mas compreende todos 

os espaços dentro e fora da instituição na qual se realiza o processo histórico-social 

com suas múltiplas determinações, passando a expressar um conteúdo 

multi/inter/transdisciplinar, como exigência decorrente da própria prática. 

O professor/mediador se incumbe de zelar pela aprendizagem do aluno-inclusive 

daqueles com dificuldades de aprendizagem – tendo como referência na definição de 

suas responsabilidades profissionais, o direito de aprender do aluno e não apenas a 

sua liberdade de ensinar. Em outras palavras, não é mais suficiente que o professor 

ensine, ele terá de ter competência para produzir resultados na aprendizagem do 

educando. 

O ensino ocorrerá de forma a eliminar a dicotomia teoria/prática, na qual um dos 

pólos supervaloriza os conhecimentos acadêmicos desprezando as práticas como 

importante fonte de conteúdo referencial na formação do profissional farmacêutico; 

enquanto o outro supervaloriza o fazer pedagógico, desprezando a dimensão teórica 

dos conhecimentos como instrumento de seleção e análise contextual das práticas. 

Desta postura, resultam cursos de teorias prescritivas e analíticas, relegando aos 

estágios o momento de colocar esses conhecimentos em prática. 
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Nesta proposta curricular, a prática é vista como uma dimensão do 

conhecimento que está presente tanto na escola de formação – nos momentos em que 

se trabalha a reflexão sobre a atividade profissional – quanto nos campos de estágio, 

ou seja, nos momentos em que se exercita a atividade profissional. 

Os Estágios Supervisionados ficam reservados para este momento de contato 

direto dos alunos com a prática e a realidade social, estabelecendo-se a mediação 

crítica entre teoria e prática. Na Faculdade do Futuro, a prática se efetivará através dos 

laboratórios, farmácias, atividades de extensão e convênios. 

Com relação à Pesquisa, pretende-se que o aluno, sob a supervisão do 

professor, desenvolva uma postura investigativa sobre sua área de atuação e que 

aprenda a usar procedimentos de pesquisa científica como instrumentos de trabalho, 

familiarizando-se com a pesquisa, conscientizando-se da necessidade desse 

instrumento para sua prática profissional.  

As atividades investigativas terão como foco conteúdos relacionados do curso, 

bem como assuntos contemporâneos, tendo em vista o contexto sócio-político-

econômico e cultural brasileiro e suas transformações. A iniciação científica além de 

contribuir para a melhor capacitação e o enriquecimento curricular do aluno, tornando-o 

diferenciado, motiva-o a descobrir coisas novas e não ser apenas um mero repetidor. 

É importante ressaltar que a intervenção na realidade visa produzir saberes 

tanto científicos e tecnológicos quanto filosóficos, tornando-os acessíveis à população, 

ou seja, permitindo que diferentes setores da população local e regional usufruam dos 

resultados produzidos pela atividade acadêmica.  

- A instituição participa de todos os movimentos sociais, priorizando ações que 

visem à superação das atuais condições de desigualdade e exclusão existentes no 

Brasil. 

- A Ação Social da instituição não pode prescindir da efetiva difusão dos saberes 

nela produzidos, de tal forma que as populações, cujos problemas tornam-se objeto da 

pesquisa acadêmica, sejam também consideradas sujeito desse conhecimento, tendo, 

portanto, pleno direito de acesso às informações resultantes dessas Pesquisas. 
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- A Prestação de Serviços será produto de interesse 

acadêmico,científico,filosófico e tecnológico do Ensino, Pesquisa e extensão, devendo 

ser encarada como um trabalho social, ou seja, ação deliberada que se constitui a 

partir da realidade e sobre esta realidade objetiva, produzindo conhecimentos que 

visam à transformação social. 

Para a formação do profissional cidadão é imprescindível sua efetiva interação 

com a sociedade, seja para se situar historicamente, para se identificar culturalmente 

e/ou para referenciar sua formação técnica com os problemas que um dia terá de 

enfrentar. 

 

Interfaces do Curso de Farmácia 

A FACULDADE DO FUTURO está atualmente com o curso de Enfermagem , 

Curso de Ciências Biológicas e Curso de Educação Física. O curso de Farmácia 

passará a integrar esta área de saúde como elemento fundamental para a promoção 

da qualidade de vida como acontece nos demais cursos.  As interfaces entre os 

mesmos   acontecerão entre disciplinas, projetos de extensão, projetos e atividades da 

promoção do conhecimento, tais como: seminários, simpósios, cursos, palestras e 

outros que estão propiciando ao corpo discente a possibilidade de uma ação 

pedagógica que contribua para seu crescimento, para uma visão do curso em um 

universo mais amplo do que a sala de aula. 

A integração entre o curso de farmácia e demais cursos provocará um olhar 

mais crítico e amplo de todos os fenômenos sociais trazidos em forma de discussão e 

união entre os diversos laboratórios da área. 

Nesse sentido, o curso de Farmácia será mais um elo de integração dos 

diferentes campos de atuação que envolvem a vida e a saúde, contribuindo 

sobremaneira para um maior entendimento dos diversos conceitos e ações que 

produzirão conhecimentos e formarão um profissional integrado com o mundo.  
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12. EMENTAS DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE GRADUAÇÃO E M FARMÁCIA 

ANATOMIA HUMANA  

EMENTA: Princípios básicos da Anatomia Humana.Aparelho Locomotor: sistema 

ósseo, sistema articular e sistema muscular. Sistema nervoso central e periférico. 

Sistema circulatório. Sistema respiratório. Sistema digestório. Sistema urinário. Sistema 

de reprodução. Sistema  Endócrino. 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. DANGELO, Jose Geraldo; FANTINI, Carlo Américo. Anatomia humana básica. 2. ed. 

São Paulo: Atheneu, 2002. 184p. 

2. DANGELO, Jose Geraldo ; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e 

segmentar: para o estudante de medicina. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2002. 671p. 

3. TORTORA, Gerard J. Corpo humano : fundamentos de anatomia e fisiologia. 4. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatomia humana. 21. ed. v. 2. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000. 405 p. 

2. KOPF-MAIER, Petra Atlas de Anatomia Humana de Wolf-Heidegger. 5. ed. v. 2. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 439p. 

3. KOPF-MAIER, Petra ed. Atlas de Anatomia Humana de Wolf-Heidegger. 5. ed. v. 1. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 311p. 

4. MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F. Anatomia orientada para a clínica. 4. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 1023 p. 

 

CITO-HISTOLOGIA 

EMENTA: Composição da Célula. Membrana Celular e transporte através de 

membranas. Organelas. Diferenciação Celular. Estudo da morfologia e aspectos 

fisiológicos dos tecidos: tecidos Epiteliais de Revestimento e Glandulares, Tecidos 

Conjuntivos propriamente ditos, Tecidos Conjuntivos Especiais, Tecido Cartilaginoso, 

Tecido Ósseo, Tecido Muscular e Tecido Nervoso.  

 

Referências bibliográficas básicas: 
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1. JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, Jose. Histologia básica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 10ª ed. 487p. 

2. JUNQUEIRA, Luis Carlos Uchoa; CARNEIRO, Jose. Biologia celular e molecular. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 7. ed. 339p. 

3. ALBERTS et al. Fundamentos da Biologia Celular. Artmed, 2004 3ª reimpressão. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. DI FIORE, Mariano S. H. Atlas de histologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2001. 229 p. 

2. RAPINI, Solange; FRANÇA, Maria Heloísa Sayago. Manual de citologia e histologia 

par o estudante da área de saúde. São Paulo: Atheneu, 2003. 206p. 

3. ZHANG, Shu-Xin. Atlas de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 417 

p. 

 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

EMENTA: Técnicas de comunicação interpessoal. Sistemas de comunicação verbal e 

não verbal. Aplicação da comunicação na educação para saúde. Farmácia como 

espaço de comunicação em saúde e informação na utilização dos medicamentos. 

Pratica da comunicação na prestação de assistência farmacêutica. Análise crítica do 

processo comunicativo. Comunicação em atividades científicas. 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio. Língua portuguesa: noções 

básicas para cursos superiores. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 217 p. 

2. CITELLI, Adilson. O texto argumentativo. São Paulo: Scipione, 2004. 78 p. 

3. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A coesão textual. 18. ed. São Paulo: Contexto, 

2003. 84 p. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Tereza Cochar. Gramática: texto, reflexão 

e uso. 2. ed. São Paulo: Atual, 2004. 448 p. 

2. FIGUEIREDO, Luiz Carlos. A redação pelo parágrafo. Brasília: UNB, 1999. 127 p. 

3. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: 

Contexto, 2003. 7. ed. 168 p. 
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INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

EMENTA: Histórico e origem da profissão farmacêutica. A Farmácia e a Sociedade. A 

ciência e a profissão farmacêutica. A Farmácia e os cuidados de saúde. O profissional 

nas perspectivas dos tempos atuais e futuros. Âmbito da Farmácia. Política Nacional de 

Medicamentos. Vigilância Sanitária. Fármaco-vigilância, farmaco-economia e fármaco-

epidemiologia. Assistência farmacêutica.  

 

Referências Bibliográficas Básicas 

1. DEF – Dicionário de Especialidades farmacêuticas. Rio de Janeiro: Publicações 

Científicas, 2005. 

2. Dicionário Terapêutico Guanabara – ed. Gunabara-koogan.  

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. sites importantes: www.cff.org.br 

                     www.anvisa.gov.br 

                     www.crfmg.org.br 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

EMENTA: Conhecimento Científico. Filosofia da Ciência na área da Metodologia da 

Pesquisa. Métodos e Técnicas de Pesquisa. Hipóteses e variáveis. Projeto de 

monografia. Elaboração de trabalhos científicos de acordo com as normas vigentes. 

Aspectos metodológicos de um projeto de pesquisa. 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2003. 311p. 

2. LAVILLE, Christian. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em 

ciências humanas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999. 

3. RICHARDSON, Roberto J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo. Ed. 

Atlas, 1999. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. CARVALHO, Maria Cecilia M. de. Construindo o saber: metodologia científica, 

fundamentos e tecnicas. 12. ed Campinas: Papirus, 2002. 174 p. 
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2. CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A. Metodologia científica. São Paulo: Prentice 

Hall, 2002. 5. ed. 242p. 

3. SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho cientifico. 22. ed. São Paulo: 

Cortez, 2002. 335p. 

 

QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA 

EMENTA: Normas de segurança laboratorial. Reconhecimento de materiais e 

técnicas básicas de laboratório. Desenvolvimento de habilidades para trabalhos 

experimentais. Conceito de risco. Geração de resíduos químicos, biológicos e físicos. 

Controle de riscos. Fontes de riscos. Equipamentos de proteção individual. Transporte 

e descarte de resíduos. Medicamentos, matéria-prima, solventes e outros adjuvantes. 

Modelos atômicos. Interações. Funções inorgânicas. Reações de coordenação. 

Estequiometria. Preparo de soluções. Óxidos, ácidos, bases e sais.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

BRADY, J. E.; HUMISTON, G. E. Química geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos 

e Científicos, 1986. V. 1 e 2. 656 p. 

RUSSEL, J. B. Química geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1994. V. 1 e 2. 1268p. 

Bibliografia Complementar 

O’ CONNOR, Rod. Fundamentos de química. São Paulo: Harbra, 1977. 652 p. 

LEE, J. D. Química inorgânica não tão concisa. 5. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 

1999. 527 p. 

HUHEEY, J. E. Inorganic chemistry: principles of struture and reactivity. London: Harper 

, Row, 1972.737 p. 

QUAGLIANO,J. V.; VALLARINO, B. M. Química. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 

1979. 855 p. 

VOGEL, A. I. Química analítica qualitativa. 5. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1981. 665 p. 

SLABAUGH, W.; PARSONS, T. Química Geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Téc 

MORITA, T.; ASSUNPÇÃO, R. M. V. Manual de soluções, reagentes e solventes: 

padronização, - preparação - purificação. São Paulo: Edgard Blücher, 1972. 629 p. 
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nicos e Científicos, 1983. 267 p. 

 

Revistas; 

QUÍMICA NOVA NA ESCOLA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 1995. 

Semestral. 

 Endereços Eletrônicos (Sites) 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA: http://www.sbq.org.br 

IUPAC: http://iupac.chemsoc.org/ 

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA (SBPC): 

http://www.sbpcnet.org.br 

INSTITUTO DE QUÍMICA – USP: http://www.iq.usp.br/ 

 

Física Aplicada à Farmácia 

 EMENTA: Princípios físicos envolvidos nos processos químico-farmacêuticos e 

na produção de medicamentos. Grandezas físicas, medida e sistemas de unidades. 

Termometria. Ótica Geométrica e instrumentos óticos. Fenômenos Ondulatórios.: 

ondas, tipos, características, princípios de superposição, o som, ondas sonoras, ouvido 

humano, ultra-som aplicado às ciências da saúde. Fluídos em sistemas biológicos: 

fluídos e pressão hidrostática, efeitos fisiológicos da variação da pressão de fluídos, 

movimento e propriedades dos fluídos, tensão superficial, aplicações biológicas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

RESNICK, R.; HALLIDAY, D. Física. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 

1994. 

OKUNO, E. et al. Física para Ciências Biológicas e Biomédicas. São Paulo: Harper & 

Row do Brasil, 1982. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES: 

MÁXIMO, A.; ALVARENGA, B. Curso de Física. São Paulo: Scipione, 2000. 

RAMALHO JUNIOR, F. et al. Os Fundamentos da Física. São Paulo: Moderna, 1994. 

LEÃO, M. A. C. Princípios de Biofísica. Rio de Janeiro: Guanabara, 1992. 

HENEINE, I. F. Biofísica Básica. São Paulo: Atheneu, 1999. 

 

MATEMÁTICA APLICADA À FARMÁCIA 

 EMENTA: Função: funções elementares e suas aplicações; limites de funções; 

taxa de variação; derivada e técnicas de derivação; função composta e regra da 

cadeia; aplicações da derivada; primitivas e técnicas de integração; integral definida e 

aplicações; matrizes; operações com matrizes; determinante; teorema de Laplace; 

sistemas de equações lineares; regra de Decramer; escalonamento de um sistema; 

matriz inversa; aplicações da matriz inversa; aplicações das matrizes; introdução às 

equações diferenciais. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

LEITHOLD. L. O Cálculo com Geometria Analítica. Vols. I e II. Ed.: Harper & Row. 

THOMAS, G.B. Cálculo Diferencial e Integral. Vols. I, II, III e IV. Rio de Janeiro: Ao 

Livro Técnico. 

HOFFMANN, L. Cálculo: Um Curso Moderno. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico. 

HAZZAN, Samuel; MORETTIN, Pedro A, BUSSAB, Wilton O Métodos Quantitativos – 

Cálculo Funções de Várias Variáveis. Atual, S. Paulo: 

HAZZAN, Samuel; MORETTIN, Pedro A, BUSSAB, Wilton O Métodos Quantitativos – 

Cálculo Funções de Uma Variável. Atual, S. Paulo. 

 

QUÍMICA ORGÂNICA I 

EMENTA: Laboratório de química orgânica e normas de segurança. Compostos de 

carbono.Nomenclatura e estudo de funções orgânicas: hidrocarbonetos, haletos, 

compostos oxigenados, nitrogenados e sulfurados.Forças intermoleculares e 

propriedades físicas. Isomeria Plana e Espacial. Técnicas de reações  orgânicas 

básicas. 
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Referências bibliográficas básicas: 

1. SOLOMONS, T.W.G. Química Orgânica. 7ª ed. 2001. 

2. McMURRY, Química Orgânica. Volumes 1 e 2, 4ªed, LTC Livros Técnicos e 

Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 1997. 

3.  ALLINGER, Norman L.. Química orgânica. 2¦ ed. Rio de Janeiro: LTC, 1976. 961p.  

 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. SACKTEIN e LEHMAN, Química e Bioquímica, 8ª ed. 2001. 

 

BIOESTATÍSTICA 

EMENTA: Fundamentos de Bioestatística. Método Estatístico: coleta, organização e 

apresentação de dados.Funções matemáticas elementares e aplicações. Estatísticas 

da Saúde: razões, proporções, índices, coeficientes e taxas. Medidas descritivas: 

média, moda e mediana. Medidas de dispersão: desvio padrão e coeficiente de 

variação. Noções de probabilidade. Testes de Hipótese e Significância. Correlação 

Linear Simples. Regressão Linear Simples. 

 

Referências Bibliográficas Básicas 

1. ALVES, A. Introdução à Bioestatística – 2ª ed. Editora LTC, 2003. 

2. VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística, 3ª ed. Editora Campus, 1998. 

3. TRIOLA, M.F. Introdução à Estatística, 7ª ed. Editora LTC, 1999. 

 

Referências Bibliográficas Complementares: 

1. VIEIRA, S. Estatística Experimental – 2ª ed. Ed. Atlas, 1999 

 

 

BOTÂNICA  

EMENTA: Introdução ao estudo da botânica e sistemas de classificação. Regras de 

nomenclatura. Sistemática de criptógamas e fanerógamas. Estudo das células e 

tecidos vegetais. Identificação de plantas da flora local com aplicação na farmácia. 

Métodos e técnicas de coletas e conservação de vegetais. Espécies de interesse 

farmacobotânico. Horto farmacobotânico. 
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Referências bibliográficas básicas: 

1. OLIVEIRA & AKISUE. Fundamentos de  botânica. 2 ed. Guanabara-koogan, 2002. 

2. JOLY, A.B. Botânica: introdução à taxonomia vegetal. 13ª ed., 2002. 

3. RAVEN. Biologia vegetal 6ª ed. 2001. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. FERRI, M.G. Fisiologia Vegetal, 2ª ed., 2004 

2. MODESTO, M.M. & SIQUEIRA, N.J.B. Botânica.9ª ed. 2002 

3- HARRI, L. & Matos, F.J.A. Plantas medicinais no Brasil. Nativas e exóticas. 

Ed. Plantarum. 2002 

4- CAMARGO, M.T.L.A. Etnofarmacobotânica. Conceituação e Metodologia de 

pesquisa. Ed. Humanitas. 2003 

 

GENÉTICA E EMBRIOLOGIA  

EMENTA:. Bases moleculares da genética: estrutura e função dos ácidos nucléicos e 

do cromossomo; replicação do DNA.. Transcrição e tradução. Herança 

monogênica.Anomalias cromossômicas. Aplicação da genética. 

Gametogênese,clivagens, blastulação. Desenvolvimento do período embrionário,fetal e 

o nascimento. 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. BROWN, T. A. Genética: um enfoque molecular. 3¦ ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1999. 336p.  

2. GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Genética Moderna. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2001. 

3. MOORE & PERSAUD, Embriologia Clínica. 6ª ed. Rio de Janeiro. Guanabara-

Koogan., 2000. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. NUSSBAUM, Robert L.; MCINNES,  Roderick R.; WILLARD, Huntington F. 

Thompson e Thompson: Genética Médica. 6ª ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 

2002. 387p.  
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2. BURNS, George W.; BOTTINO, Paul J. Genética. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1991. 381p. 

3. CATALA, Martin. Embriologia: desenvolvimento humano inicial. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2003. xi, 188p.  

4. NORA, James, J.; FRASER, F. Clarke. Genética Médica. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1991. 301p.  

5. VOGEL, F.; MOTULSKY, A.G. Genética Humana: problemas e abordagem. 3ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000, 684p. 

 

FÍSICO-QUÍMICA 

EMENTA: Grandezas físicas ,medidas e sistemas de unidades.Estados de agregação 

da matéria: uma descrição fenomenológica. Introdução à termodinâmica: calor, trabalho 

e o primeiro princípio. Aplicação da termodinâmica a sistemas simples. Aplicação da 

termodi-nâmica a sistemas de mais de um componente: termoquímica e equilíbrio 

químico. Soluções e proprie-dades coligativas. Fenômenos de transporte e de 

interface. Termodinâmica e vida. 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. NETZ, P.A.; ORTEGA, G.G. Fundamentos de Físico-Química: uma 

abordagem conceitual para as ciências farmacêuticas. São Paulo: Artmed, 2002, 

299 p. 

  

2. CASTELLAN, G. Fundamentos de Físico-Química. Rio de Janeiro: LTC, 2003, 

530 p. 

  

3. ATKINS, P.; de PAULA, J. Físico-Química. v.1. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003, 356 

p 

 

QUÍMICA ANALÍTICA QUALTATIVA 

EMENTA: Equilíbrio Químico. Constante e deslocamento do equilíbrio. Determinação 

de constante de equilíbrio. Conceitos de ácidos e bases. Equilíbrio ácido-base. Cálculo 

de pH e pOH. Ionização da água: pKa, pKb, pH e pOH, pH de sais e hidrólise de sais. 

Tampões. Preparo de soluções. Soluções Normais e Molares: Cálculos, Equivalência. 
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Produto de Solubilidade; Precipitação de sais insolúveis; Kps e Coeficiente Reacional; 

Precipitação controlada. Identificação de cátions e ânions. 

 

Referências Bibliográficas Básicas 

1. HARRIS, D.C. Análise Química Qualitativa 6ª edição Ed LTC, 2001. 

2. VOGEL, A. Química Analítica Qualitativa. Ed Mestre Jou, 5ªed, 1996. 

3. VOGEL, A. Análise Química Quantitativa. 6ª edição 2002. Ed LTC 

 

SOCIOLOGIA APLICADA À SAÚDE 

EMENTA: O homem e a sociedade. Universidade como produção de conhecimento 

científico, Ensino, Pesquisa e Extensão. Importância da inserção do corpo docente e 

discente no processo de transformação social e de desenvolvimento. Função social do 

farmacêutico. Estudos e simulações de atendimento e organização em serviços 

públicos. O SUS. Atenção farmacêutica.  

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. GIDDENS, Anthony. Sociologia, 4º ed. Porto Alegre 

2. BERGER, P. Perspectivas sociológicas: um visão humanística. 2.ed., Petrópolis: 

Vozes, 2001. 

3. LAKATOS,  Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia geral. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 1999. 373p.  

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. DURKHEIM, Emile. As regras do método sociológico. 2. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1999. 165p. 

 

ESTÁGIO I 

 EMENTA: Observações, reflexão e crítica do perfil profissional farmacêutico. 

Campo de atuação e âmbito profissional. Registro de observações técnicas. 

Comportamentos e postura ética. Comunicação. Concepção de saúde e doença. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

BERGER, P. L. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. Petrópolis: Vozes, 

1980. 
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BALINI, M. O O Médico, Seu Paciente e a Doença., Rio de Janeiro, Livraria Atheneu, 

1998. 

BONFIM, J. R. A, MERCUCCI, V. L., A Construção da Política de Medicamentos.  São 

Paulo. HUCITEC/SOBRAVIME, 1997. 

COSTA, SÉRGIO IBIAPIMA FERREIRA; GARRAFA, VOLNEI; OSELKA, GABRIEL. 

Iniciação à Bioética, São Paulo, Conselho Federal de Medicina, 1999. 

DEMO, P. Desafios Modernos da Educação. Petrópolis: Vozes, 1993. 

MENOGOLLA, M & SANT´ANNA, I. M. Por que planejar? Como Planejar? 11.ed. 

Petrópolis: Vozes, 2001 

 

ANÁLISE INSTRUMENTAL 

EMENTA:. Princípios, instrumentação e aplicação de Métodos de elucidação estrutural 

e métodos de análise de fármacos. Espectroscopia na região do Ultravioleta e do 

Visível (UV).Espectroscopia na região do Infra-Vermelho (IV). Espectroscopia de 

Massas (EM). Espectroscopia de Ressonância  Magnética Nuclear ( RMN). Métodos  

Cromatográficos Gerais e Especiais: Cromatografia com Fase Gasosa (CG). 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência(CLAE).  

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. MCMURRY, John. Química orgânica. 6¦ ed. v. 2. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2005. 492p.  

2. SOLOMONS, T.W.G. Química Orgânica. 7ª ed. v. 1 e v. 2.  2001. 

3. COLLINS, CAROL H., BRAGA, G. L. BONATO, P. S. Introdução à métodos 

cromatográficos. Editora da Unicamp. 1997, 279 p.  

 

PSICOLOGIA APLICADA A FARMÁCIA 

EMENTA: Importância do conhecimento dos aspectos psicológicos aplicados a 

Farmácia. Mente e aparelho psíquico. Reações do Paciente. Psicopatologia dinâmica. 

Equilíbrio psicológico nas relações profissional-paciente. Atendimento e formas de 

orientação ao paciente. Influencia dos medicamentos no psiquismo do individuo. 

Condutas não terapêuticas para melhoria da qualidade de vida. 

 

Referências básicas 

1. HOLMES, D.S. Psicologia dos Transtornos Mentais 2º ed Porto Alegre, 2001.  
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2. OSBORNE, R. Freud para principiantes. 1º ed. Objetiva, 2000. 

 

Referências complementares 

1. DEL, A.P. Psicologia das relações interpessoais 1º ed. Vozes, 2001. 231p. 

2. FILHO, A.A.M. Relação Médico – Paciente. Teoria e Prática. Belo Horizonte: 

Coopmed, 2005. 

3. LEWIS H. R. e M. E. Fenômenos Psicossomáticos. Até que ponto as emoções 

podem afetar a saúde.  Rio  de Janeiro: José Olimpio, 1993.  

4. SUSMAN, N. Manual de Farmacologia Psiquiatrica de Kaplan & Sadock. Porto 

Alegre: Artmed,2007 

 

QUÍMICA ORGÂNICA II 

EMENTA: Reações de adição e substituição Nucleofílica. Reações de eliminação. 

Reações envolvendo haletos orgânicos,alcenos,alcinos,álcoois, fenóis e éteres. 

Aldeídos e cetonas.Compostos aromáticos. Ácidos carboxílicos e seus derivados  

Preparação, purificação e caracterização de compostos orgânicos com diferentes 

grupos funcionais.  

 

1. SOLOMONS, T.W.G. Química Orgânica. 7ª ed. 2001. 

2. McMURRY, Química Orgânica. Volumes 1 e 2, 4ªed, LTC Livros Técnicos e 

Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 1997. 

3.  ALLINGER, Norman L.. Química orgânica. 2¦ ed. Rio de Janeiro: LTC, 1976. 961p.  

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. SACKTEIN e LEHMAN, Química e Bioquímica, 8ª ed. 2001. 

 

FISIOLOGIA HUMANA 

EMENTA: Fisiologia celular: líquidos intra e extracelulares, transporte e potenciais 

bioelétricos. Fisiologia do Tecido Nervoso. Sistema Nervoso Somático e Autônomo. 

Fisiologia Muscular. Sistema Excitocondutor. Fisiologia do Sistema Cardiovascular: 

aspectos anátomo-fisiológicos do coração. Fisiologia do Sangue: noções de 

hemodinâmica. Sistema Respiratório. Sistema Digestório. Sistema Excretor. Sistema 

Endócrino. 
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Referências bibliográficas básicas: 

1. COSTANZO, Linda S. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 932 p 

2. GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Fisiologia Humana e Mecanismos das Doenças. 

6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 639 p. 

3. GUYTON, A. C. Fisiologia Humana. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 

934 p. 

2. BERNE, Robert M.; LEVY, Matthew N. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000. 1034 p. 

3. GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de Fisiologia Médica. 10. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 973 p. 

 

QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA 

EMENTA: Titulometria de oxi-redução. Ajuste de coeficientes. Volumetria de oxi-

redução: semi-reações. Reações redox. Complexometria: Agentes complexantes; 

Curvas de titulação complexiométrica; Indicadores; Influência do pH. Gravimetria. 

Volumetria de neutralização e precipitação. Preparo de amostras 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. HARRIS, D.C. Análise Química Qualitativa 6ª edição Ed LTC, 2001. 

2. VOGEL, A. Química Analítica Qualitativa. Ed Mestre Jou, 5ªed, 1996. 

3. VOGEL, A. Análise Química Quantitativa. 6ª edição 2002. Ed LTC 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES: 

 

BACCAN & ANDRADE.  Química Analítica Quantitativa Elementar. 3ª edição 2001. 

Editora Edgard Blucher. 

 

 

DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA 

EMENTA: A ética e a moral como bases fundamentais no desenvolvimento da conduta 

profissional. A ética e a perspectiva do homem na evolução da ciência. Ética e 
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Bioética.. Regulamentação da profissão do farmacêutico. O farmacêutico e as 

entidades de classe. Aspectos históricos da legislação farmacêutica. Conselho Federal 

e Conselhos Regionais de Farmácia. Âmbito Profissional. Código de Ética da Profissão 

Farmacêutica. Ética e Exercício Profissional. Resoluções do CFF. Entidades 

Profissionais. Legislação Sanitária. Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde. Os 

direitos dos usuários dos serviços de saúde. Políticas de Medicamentos e Distribuição 

de Medicamentos no Brasil. O farmacêutico frente ao mercado de trabalho. Atenção 

farmacêutica. 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. ANGERAMI, W.A.. A Ética na Saúde. Editora Pioneira, 2003. 

2. MASSANO, S.R. Vida e Profissão. Samer editorial, 2003. 

3. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. A Organização Jurídica da Profissão 

Farmacêutica. Editora CFF, 2ª ed. 2000. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. MARCOS, B. Ética e Saúde. Editora Santos, 1999. 

 

EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA 

 EMENTA: Relação de Saúde e Sociedade. Políticas de Saúde no Brasil. 

Organização dos Serviços de Saúde. Determinantes Econômicos, Políticos e Sociais 

na Organização dos Serviços de Saúde. Atenção Farmacêutica no Brasil. Indicadores 

de saúde. Epidemologia Epidemia e Endemia. Métodos epidemológicos. Mecanismos 

de Transmissão das Doenças. O Sistema Único de Saúde (SUS). Organização dos 

Serviços de Saúde. Programas de Atenção Básica. Programa de agentes comunitários 

(PACS). Programa de Saúde da Família (PSF). Vigilância Sanitária e Vigilância 

Epidemiológica. Saúde do Trabalhador. Saúde do Idoso. Saúde da Mulher e da 

Criança. Saúde para a Terceira Idade. Produção e Distribuição de Medicamentos no 

Brasil. Políticas de medicamentos. Os medicamentos genéricos. Assistência 

Farmacêutica em nível primário, secundário e terciário. Organização e visita ao 

laboratório saúde pública. Visita a um posto de saúde. Visita a um hospital de contra-

referência do SUS. Discussão da Atenção farmacêutica em atendimentos em níveis 

primário, secundário e terciário. Papel do Farmacêutico. Educação em saúde em nosso 

meio. Organização atual e futura dos profissionais farmacêuticos. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

BARRETO, MAURICIO LIMA; ALMEIDA FILHO, NAOMAR; VERA, RENATO 

PEIXOTO; BARATA, RITA BARRADAS. Epidemiologia, Serviços e Tecnologia em 

Saúde, ABRASCO, FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 1998. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa de Saúde da Família. Brasília, MS, 1994. 

JEKEL, JAMES F.; ELMORE, JOANN G.; KATZ, DAVID L. Epidemiologia Bioestatística 

e Medicina Preventiva, Porto Alegre, Artmed, 1999. 

ROUQUAYROL, M. Z. & ALMEIDA FILHO, NAOMAR. Epidemiologia & Saúde, Rio de 

Janeiro, MEDSI, 1999.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES: 

CURI, PAULO ROBERTO. Metodologia e Análise da Pesquisa em Ciências Biológicas, 

Botucatu, São Paulo, Gráfica & Editora Tipomic, 1997 

WHO. Epidemiology of occupacional Health, no. 20, WHO, Geneva, 1996. 

 

ESTÁGIO II 

 EMENTA: Conhecimento da realidade da comunidade com identificação de 

problemas sanitários, patologias prevalentes com aspectos biológicos e sociais. Visitas 

aos serviços de atendimento farmacêutico no município. Indicadores de Saúde da 

População. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

BARRETO, MAURÍCIO LIMA; ALMEIDA FILHO, NAOMAR; VERA, RENATO 

PEIXOTO; BARATA, RITA BARRADAS. Epidemiologia, Serviços e Tecnologia em 

Saúde, ABRASCO, FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 1998. 

BHEIHL, J e GRANDA, Saúde na Sociedade. Guia de método epidemiológico. S. P 

Abrasco. 1996. 

BHEIHL, J. & GRANADA, Saúde na Sociedade. Guia de método epidemológico. São 

Paulo, Abrasco. 1996. 

 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES: 

KATZ, DAVID L. Revisão em Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva. Rio 

de Janeiro, Revinter, 2001. 
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ROUQUAYROL, M. Z. & ALMEIDA FILHO, NAOMAR. Epidemiologia & Saúde, Rio de 

Janeiro, MEDSI, 1999. 

 

FARMACOLOGIA I 

EMENTA: EMENTA: Formas farmacêuticas e vias de administração de fármacos; Fase 

farmacocinética. Ação geral dos fármacos: mecanismos de ação; Interações 

medicamentosas; Fatores que influenciam a ação farmacológica; Farmacocinética 

clínica: Meia-vida., Clearance, Volume de Distribuição e Biodisponibilidade. Regimes 

Posológicos; Cálculos de intervalos de dose; dose de manutenção e ataque. Aspectos 

relacionados a substâncias endógenas e seus receptores e correlação com os 

principais grupos de medicamentos. 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1.SILVA, P. Farmacologia. 6ª ed. Guanabara-Koogan, 2002. 

2.GOODMAN & GILMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 10ª ed. 

Guanabara-Koogan. 2003. 

3.KATZUNG, B.G. Farmacologia Básica e Clínica. 8ª ed. Guanabara-Koogan. 2003. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1.RANG & DALE. Farmacologia. 4ª ed. Guanabara-Koogan, 2001. 

2.BENNETT, G. Tratado de Medicina Interna. 21ª ed. Guanabara-Koogan, 2001. 

3.GUYTON & HALL. ED. Traqtado de Fisiologia Médica. 10ª ed. Guanabara Koogan, 

2000. 

 

FARMACOGNOSIA 

EMENTA: Estudo dos principais metabólitos primários e secundários de origem vegetal 

de interesse farmacêutico: Gomas, mucilagens e pectinas; Heterosídeos cardioativos; 

Heterosídeos antraquinônicos; Heterosídeos flavônicos; Heterosídeos saponínicos; 

Taninos; Óleos Voláteis; Lipídeos, Curmarinas, Polissacarídeos. Alcalóides. Análise 

farmacognóstica. Extração, isolamento e caracterização das classes de produtos 

vegetais. 

 

Referências bibliográficas básicas: 
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1. SIMÕES, C. M. O. et al. (Coord.). Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5. ed. 

Florianópolis: Editora da Universidade Federal de Santa Catarina, 2003. 

2. TYLER et. al. Fitoterapia Racional. 4ª ed. Ed. Manole, 2002. 

3. TYLER et. al. Farmacognosia e Farmacobiotecnlogia. Ed. Premier. 1997. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. OLIVEIRA & AKISSUE. Fundamentos de  botânica, 2ª ed. Ed. Atheneu, 2003. 

2. RAVEN. Biologia Vegetal, 6ª ed. Guanabara-Koogan, 2001. 

 

MICROBIOLOGIA BÁSICA 

EMENTA: Conceitos básicos e classificação das bactérias. Morfologia, genética, 

fisiologia, crescimento e metabolismo bacteriano. Mecanismo de patogenicidade 

bacteriana. Reprodução e crescimento microbiano. Drogas antibacterianas. Resistência 

bacteriana. Sensibilidade aos antimicrobianos. Concentração Inibitória Mínima. 

Esterilização, desinfecção e assepsia. Culturas microbianas e meios de cultura. 

Microorganismos de interesse em clínica médica. 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. MURRAY, Patrick R. et al. Manual de Microbiologia Médica. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 2000.604 p. 

2. MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S. Microbiologia médica. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 762 p. 

3. RIBEIRO, Mariangela Cagnori; SOARES, Maria Magali S. R. Microbiologia prática: 

roteiro e manual: bactérias e fungos. São Paulo: Atheneu, 2002. 112 p. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. PELCZAR Jr., Joseph Michael. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2. ed. v. 1. São 

Paulo: Mackron Books, 1997. 524 p. 

 

PATOLOGIA 

EMENTA: Etiopatogênese geral das doenças. Base morfológica e fisiológica das 

doenças, com focos na anatomia patológica e nas correlações clínico-patológicas. 

Análise das lesões fundamentais, sua etiopatogenia e manifestações. Neoplasias. 
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Carcinogênese. Inflamação Aguda e Crônica. Processos Patológicos Progressivos. 

Patologias sistêmicas por alteração circulatória. 

 

Referências bibliográficas básicas 

1. BOGLIOLO. Patologia Geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 367p. 

2. ROBBINS, S.. Patologia Estrutural e Funcional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2000. 6. ed. xvi, 1251(Col.) 

3. MONTENEGRO, M R; FRANCO, M. Patologia: Processos Gerais. ATHENEU, 1999 

 

PARASITOLOGIA 

EMENTA: Morfologia, ciclo evolutivo, patogenia, sintomatologia, diagnóstico 

laboratorial, epidemiologia e profilaxia dos parasitas. Protozoários intestinais; do trato 

genito urinário; do sangue e dos tecidos. Vetores. Nematelmintos. Platelmintos. 

Artrópodes causadores de doenças.  

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. NEVES, David Pereira. Parasitologia. 10. ed. São Paulo: Ateheneu, 2003. 428 p. 

2. REY, L. Parasitologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

3. MARKELL, EDWARD K. - JOHN, DAVID T. - KROTOSKI, WOJCIECH A. 

Parasitologia Médica. 8ª ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2003 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. NEVES, David Pereira. Parasitologia básica. 1ª ed. São Paulo: Coopmed, 2003. 

 

IMUNOLOGIA 

EMENTA: Introdução a Imunologia. Imunidade Inata e Adaptativa. Tecidos e órgãos 

linfóides. Células do Sistema Imune. Antígenos e Anticorpos. Imunidade Celular. 

Imunidade Humoral. Sistema do Complemento.Imunoprofilaxia ativa e passiva. 

Reações de hipersensibilidade. Auto imunidade, Tolerância 

imunológica.Imunodeficiências e Transplantes.Imunodiagnóstico. 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. ABBAS. K.; LICHTMAN, A.H.; POBER, J.S. Imunologia celular e molecular. Ed. 

Revinter, 4ªed. 2003. 
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2. ROITT, Ivan; BROSTOFF, Jonathan; MALE, David. Imunologia. São Paulo: Manole, 

6. ed., 2003. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. CALICH, Vera; VAZ, Celidéia. Imunologia. Rio de Janeiro: Revinter, 2001. 260p. 

2. GORCZYNSKI, Reginald M.; STANLEY, Jacqueline. Imunologia clínica. Rio de 

Janeiro: Reicmann Affonso , 2001. 355 p. 

3. PEAKMAN, M.; VERGANI, D. Imunologia Básica e Clínica. Rio de Janeiro, Ed. 

Guanabara Koogan, 2001. 

 

BIOQUÍMICA I 

EMENTA: Constituição,estruturas e propriedades físico-químicas de: proteínas, 

glicídios,lipídios e ácidos nucléicos. Introdução ao estudo do metabolismo. 

Transferência de energia em sistemas biológicos. Fosforilação oxidativa, ciclo do ácido 

cítrico e cadeia respiratória. 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica. 3.ed. 

Sarvier, 2003. 

2. STRYER. Bioquímica. 5ª ed. Editora Guanabara-Koogan, 2004. 

3. SACKTEIN e LEHMAN, Química e Bioquímica, 8ª ed. 2001. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. MARZOCCO & TORRES. Bioquímica Básica. Guanabara-Koogan. 2ª edição, 1999. 

 

FARMACOTÉCNICA I 

EMENTA: Introdução à Farmacotécnica; Operações Farmacêuticas; Veículos; Corantes 

e Flavorizantes; Conservantes e Antioxidantes; Classificação e acondicionamento de 

Formas Farmacêuticas; Vias de Administração; Formas Farmacêuticas Líquidas; 

Formas farmacêuticas  Sólidas: Pós e suas formas complementares; Soluções.  
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

- ANSEL H.G: POPOVICH, N.G.: ALLEN L.V. Farmacotécnica. Formas 

Farmacêuticas & Sistemas de Liberação de Fármacos. Editorial Artmed: São 

Paulo, 8a ed. 2007 

- LÊ HIR, A. Noções de Farmácia Galênica. 6ª ed. São Paulo. Organização Andrei 

Editora Ltda. 1997. 

- THOMPSON, JUDITH E. A pratica farmacêutica na manipulação de 

medicamentos. Artmed 2006 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES: 

- Farmacopéia Brasileira – 4ª ed. São Paulo: Atheneu. 

- FERREIRA, A. O. Guia Prático da Farmácia Magistral. Juiz de Fora,2002. 

- KIBBE, Arthur. Handbook of Pharmaceutical excipients, 3ª edição. 

- THE MERCK INDEX. Editora: Jonh Wiley and Sons INC. 2007 

- MARTINDALE, The complete drug reference. 35a edição 2007. 

- REMINGTON, A.G. A Ciência e a prática da Farmácia. 20º edição. Guanabara 

Koogan, 2000. 

- Lackman et al. Teoria e prática na Indústria Farmacêutica. Vol. I e II, 2001. 

- ANSEL and PRINCE. Manual de cálculos farmacêuticos. 2ª ed. Artmed, 2005. 

- AULTON, Michael. Delineamento de formas farmacêuticas. Artmed, 2005. 

 

BIOLOGIA MOLECULAR 

EMENTA: Estrutura dos ácidos nucléicos. Estrutura dos cromossomos eucarióticos. 

Replicação do DNA. Mutação e Reparo do DNA. Síntese e processamento de RNA. 

Código genético e síntese de proteínas. Regulação da Transcrição e Tradução. 

Controle da expressão gênica em procariotos e em eucariotos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

MALACINSKI, G. M., Fundamentos de Biologia Molecular, 4ª edição, Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005. 

KARP. G. Biologia Celular e Molecular. 3a ed., São Paulo, Editora Manole, 2005. 

DE ROBERTIS, E. D. P.; DE ROBERTIS. E. M. F. Bases de Biologia Celular e 

Molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
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ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula .4a ed. Porto Alegre, Editora Artes 

Médicas, 2004. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES: 

VOET, D. & VOET, J. G. Fundamentos de Bioquímica 3a ed. Parte 2: A expressão e a 

transmissão da informação genética. Porto Alegre, Artmed, 2006. 

LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios da Bioquímica. 4ª ed. São 

Paulo: Sarvier, 2006. 

STRYER, L. Bioquímica. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

KAMOUN, P., LAVOINNE, A. & VERNEUIL, H. Bioquímica e Biologia Molecular . Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

BROMATOLOGIA 

EMENTA: Importância social, econômica e biológica da bromatologia. Classificação 

das Análises Bromatológicas. Alimentos: Conceito, Classificação e Constituição. 

Função dos Princípios Nutritivos e valor nutritivo dos Alimentos. Fisiologia e bioquímica 

dos alimentos. Estudo dos minerais e dos princípios inorgânicos; dos alimentos 

protéicos; alimentos lipídicos; dos alimentos glicídicos. Estudo das Vitaminas e Sais 

Minerais. Estudo do Leite e derivados. Estudo das Bebidas Alcoólicas e não Alcoólicas. 

Carnes e Pescados. Aditivos Utilizados em Alimentos. Toxicologia de Alimentos 

Biológicos e de Agentes Químicos Diversos. Amostragem. Coleta, Conservação e 

Transporte. Determinação do Teor de Água no Alimento. Determinação de Resíduo 

Mineral fixo. Composição Centesimal do Alimento. Dosagem de Nitrogênio e Proteínas 

Totais. Análise Bromatológica de: Farinha de Trigo, Leite, Conservas, Vinho. Interação 

Alimento Medicamentos. Interação Alimentos com Exames de Laboratório Clínico. 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. Jay, J. Microbiologia de Alimentos. 6° edição,Ar tmed Editora, 2005 

2. Ordóñez & Cols. Tecnologia de Alimentos – Alimentos de Origem Animal. Vol 2, 

Artmed Editora, 2005 

3. Ordóñez & Cols. Tecnologia de Alimentos – Componentes dos Alimentos e 

Processos. Vol 1, Artmed Editora, 2005 
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FARMACOLOGIA II 

EMENTA: Fármacos de atuação central. Antiinflamatórios esteroidais e não esteroidais. 

Fármacos que atuam no sistema cardiovascular e endócrino. Fármacos que atuam nos 

aparelhos respiratório, digestivo e geniturinário. Farmacologia do Sistema Endócrino. 

Vitaminas e Sais Minerais. Alimentação Enteral. 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. SILVA, P. Farmacologia. 6ª ed. Guanabara-Koogan, 2002. 

2. GOODMAN & GILMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 10ª ed. 

Guanabara-Koogan. 2003. 

3. KATZUNG, B.G. Farmacologia Básica e Clínica. 8ª ed. Guanabara-Koogan. 2003. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. BENNETT, G. Tratado de Medicina Interna. 21ª ed. Guanabara-Koogan, 2001. 

2. GUYTON & HALL. ED. Traqtado de Fisiologia Médica. 10ª ed. Guanabara Koogan, 

2000. 

 

BIOQUÍMICA II 

EMENTA: Metabolismo dos glicídios: glicólise e gliconeogênese, glicogênese e 

glicogenólise, via das pentoses-fosfato.Metabolismo dos lipídios: β-oxidação e 

lipogênese,síntese e degradação de triacilgliceróis. Metabolismo dos aminoácidos: 

desanimação, descarboxilação,destino dos  esqueletos de carbono, ciclo de uréia e a 

reação de  transaminação.Metabolismo de purinas e pirimidinas. Integração e 

regulação do metabolismo celular. 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica. 3.ed. 

Sarvier, 2003. 

2. STRYER. Bioquímica. 5ª ed. Editora Guanabara-Koogan, 2004. 

3. SACKTEIN e LEHMAN, Química e Bioquímica, 8ª ed. 2001. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. CAMPBELL, M.K. Bioquímica Básica. Editora Artmed, 3ª ed. 2001. 

2. MARZOCCO & TORRES. Bioquímica Básica. Guanabara-Koogan. 2ª edição, 1999. 
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MICROBIOLOGIA CLÍNICA 

EMENTA: Mecanismos de patogenicidade dos micróbios. Bacteriologia das infecções 

do Aparelho Digestivo. Bacteriologia das infecções do Aparelho Urinário. Bacteriologia 

das infecções no Trato Respiratório. Bacteriologia das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis. Bacteriologia das Infecções da Pele. Bacteriologia do liquor e do 

Sistema Nervoso Central. Bacteriologia das Infecções Obstétricas e Perinatais. 

Doenças Virológicas. Coleta de Material para Bacteriologia e Virologia. Hemocultura. 

Meios de Cultura Seletivos. Automação em Microbiologia e Virologia. Antibiograma 

automatizado: Sistema Vitek, Auto-Scan e Walk-Way. Cultura Automatizada. 

Biossegurança em Microbiologia e Virologia. 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. MURRAY, Patrick R. et al. Manual de Microbiologia Médica. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 2000.604 p. 

2. MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S. Microbiologia médica. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 762 p. 

3. RIBEIRO, Mariangela Cagnori; SOARES, Maria Magali S. R. Microbiologia prática: 

roteiro e manual: bactérias e fungos. São Paulo: Atheneu, 2002. 112 p. 

4. KONEMAN, Elmer W et al. Diagnóstico microbiológico: Texto e atlas colorido, 6ª 

edição, Guanabara Koogan, 2008. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. HENRY, J.B. Diagnóstico e tratamento por métodos laboratoriais. 10ª ed. Ed. Edgard 

Bluccher, 2002. 

 

ESTÁGIO III 

EMENTA: Política de Saúde e de Medicamentos. Organização da Assistência 

farmacêutica. Seleção de Medicamentos. Farmácia Escola. Demonstração sumária da 

apresentação das especialidades farmacêuticas comercializadas. Formas e Fórmulas 

Farmacêuticas. Propaganda de Medicamentos. Automedicação. Visita aos postos de 

saúde. Produção e Distribuição de medicamentos para a Comunidade. Estudo das 

Plantas medicinais utilizadas em atenção primária a saúde. Papel do farmacêutico 

como agente de saúde e de atenção primária. Papel do farmacêutico como integrante 

da equipe de saúde multiprofissional. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

BARRETO, MAURICIO LIMA; ALMEIDA FILHO, NAOMAR; VERA, RENATO 

PEIXOTO; BARATA, RITA BARRADAS. Epidemiologia, Serviços e Tecnologia em 

Saúde, ABRASCO, FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 1998. 

BHEIHL, J e GRANDA, Saúde na Sociedade. Guia de método epidemiológico. S.P. 

Abrasco. 1996. 

CASTRO, L. L. C. Fundamentos de Farmacoepidemiologia. GRUPURAM: Grupo de 

Pesquisa em uso Racional de Medicamentos, 2000. 179p.  

FLETCHER, ROBERT H.; FLETCHER, SUZANNE W.; WAGNER, EDWARD H. 

Epidemiologia Clínica: Elementos Essenciais, Porto Alegre, Artmed, 1996. 

JEKEL, JAMES F.; ELMORE, JOANN G.; KATZ, DAVID L. Epidemiologia Bioestatística 

e Medicina Preventiva, Porto Alegre, Artmed, 1999.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES: 

KATZ, DAVID L. Revisão em Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva, Rio 

de Janeiro, Revinter, 2001. 

OMS: Pautas para estabelecer políticas farmacêuticas nacionales. OMS. Genebra. 

Suiza. 1990.  

Santos, M. R. C. & ROSALEN, P. L. Assistência Farmacêutica como referência para o 

ensino Farmacêutico contemporâneo. Rev. Ciência e Tecnologia, 15-21, 1994. 

ZUBIOLI, A “Profissão Farmacêutica. E Agora?”. Lavise, 1992.   

 

BIOQUÍMICA CLÍNICA 

EMENTA: Análise bioquímica em sangue, urina e outros líquidos biológicos. Análise de 

glicólise, lipídios (fracionamento). Exame físico-químico de urina e sedimento. Provas 

da função hepática e renal. Enzimologia Clínica. Eletrólitos e Equilíbrio ácido-básico. 

Controle de qualidade nas análises bioquímicas. Automação em Bioquímica 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. HENRY, J.B. Diagnóstico e tratamento por métodos laboratoriais. 10ª ed. Ed. Edgard 

Bluccher, 2002. 

2. GAW, Allan Bioquímica Clínica, Rio de Janeiro, Editora Guanabara Koogan, 2ª ed. 

2001. 
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3. MOTTA, V. Bioquímica Clínica: Métodos e interpretações. 4ª ed. Ed. Médice Missau, 

2003. 

 

Referências bibliográficas complementares:  

1. CAMPBEL, M. Bioquímica. 3.ed., Porto Alegre: Artes Médicas. 2000. 

2. CANÇADO, J.R. et al. Métodos de Laborat[ório Aplicados à Clínica, 8ª ed. 

Guanabara-Koogan, 2001. 

 

FARMACOTÉCNICA II 

EMENTA: Emulsões e agentes tensoativos; pomadas; cremes e géis; supositórios e 

óvulos; medicamentos tópicos para a via bucal e vias respiratórias, via nasal e via 

auricular. Matérias-Primas empregadas no preparo de cosméticos. Formulações 

Cosméticas. Legislação vigente para dermocosméticos. Riscos e incompatibilidades 

em cosméticos.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

- ANSEL H.G: POPOVICH, N.G.: ALLEN L.V. Farmacotécnica. Formas 

Farmacêuticas & Sistemas de Liberação de Fármacos. Editorial Artmed: São 

Paulo, 8a ed. 2007 

- LÊ HIR, A. Noções de Farmácia Galênica. 6ª ed. São Paulo. Organização Andrei 

Editora Ltda. 1997. 

- THOMPSON, JUDITH E. A pratica farmacêutica na manipulação de 

medicamentos. Artmed 2006 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES: 

- Farmacopéia Brasileira – 4ª ed. São Paulo: Atheneu. 

- FERREIRA, A. O. Guia Prático da Farmácia Magistral. Juiz de Fora,2002. 

- KIBBE, Arthur. Handbook of Pharmaceutical excipients, 3ª edição. 

- THE MERCK INDEX. Editora: Jonh Wiley and Sons INC. 2007 

- MARTINDALE, The complete drug reference. 35a edição 2007. 

- REMINGTON, A.G. A Ciência e a prática da Farmácia. 20º edição. Guanabara 

Koogan, 2000. 

- Lackman et al. Teoria e prática na Indústria Farmacêutica. Vol. I e II, 2001. 

- ANSEL and PRINCE. Manual de cálculos farmacêuticos. 2ª ed. Artmed, 2005. 
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- AULTON, Michael. Delineamento de formas farmacêuticas. Artmed, 2005. 

 

HEMATOLOGIA 

EMENTA: Hematogênese/Hematopoese. Fisiologia do Eritrócito. Hemograma. 

Hematócrito. Hemoglobina. Hemoglobinopatias. Patologia do Eritrócito. Anemias. 

Poliglobulias. Plaquetogênese. Fisiologia dos Leucócitos. Leucograma. Contagem 

Diferencial de Leucócitos. Patologia dos Leucócitos. Alterações quantitativas mielóide 

granulocítica. Alterações quantitativas linfóides. Complexo maior de histo 

compatibilidade (MHC) e antígenos HLA. Mielograma. Esplenomegalias. Leucemias. 

Imunofenotipagem. Mielofibrose. Trombocitemia Essencial. Alterações Hematológicas 

Associadas a diversas Patologias. Fisiologia da Hemostasia. Distúrbios da Hemostasia 

e da Coagulação. Hemoterapia. Seleção de Doador. Tipagem ABO. Tipagem Rh. 

Transfusão de Sangue e hemoderivados. Reações Transfusionais. Principais Exames 

Hematológicos. Controle de Qualidade em Hematologia. Automação em Hematologia. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

1. CARVALHO, W.F. Técnicas Médicas de Hematologia e Imunohematologia. 7ª ed. 

Ed. Coopmed, 2002. 

2. FAILACE, R. Hemograma: Manual de Interpretação. 4ª ed. Ed. Artmed, 2003. 

3. HENRY, J.B. Diagnóstico e tratamento por métodos laboratoriais. 10ª ed. Ed. Edgard 

Bluccher, 2002. 

4. RAPAPORT, S. I. Introdução a Hematologia. 2ª ed. São Paulo: Ed. Roca,1990. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES: 

1. MILLER, O. O Laboratório e as Técnicas de Imagem no Diagnóstico Clínico. Ed. 

Atheneu, 2002. 

2. CANÇADO, J.R. et al. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, 8ª ed. 

Guanabara-Koogan, 2001. 

3. LORENZI, T. F. Atlas de Hematologia: Clínica hematológica Ilustrada, 1ª ed., 

Guanabara-Koogan, 2006. 

 

FARMACOLOGIA III 

EMENTA: Farmacologia do sangue e órgãos hematopoiéticos. Alimentação Parental. 

Antibióticos e Quimioterápicos. Farmacologia dos Contrastes. Antivirais. 
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Antiprotozoários e Antihelmínticos. Antifúngicos. Antimaláricos. Antineoplásicos. 

Farmacologia Pediátrica. Farmacologia Geriátrica. Terapia Gênica. Tópicos em 

medicamentos-problema: Vitaminas, dipirona, tratamentos de emagrecimentos, 

fitoterapia, inibidores seletivos de COX2, entre outros. 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. SILVA, P. Farmacologia. 6ª ed. Guanabara-Koogan, 2002. 

2. GOODMAN & GILMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 10ª ed. 

Guanabara-Koogan. 2003. 

3. KATZUNG, B.G. Farmacologia Básica e Clínica. 8ª ed. Guanabara-Koogan. 2003. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. BENNETT, G. Tratado de Medicina Interna. 21ª ed. Guanabara-Koogan, 2001. 

2. GUYTON & HALL. ED. Traqtado de Fisiologia Médica. 10ª ed. Guanabara Koogan, 

2000. 

 

QUÍMICA FARMACÊUTICA I 

 EMENTA: Conceitos. Gêneses de fármacos. Processos Gerais de modificação 

molecular e síntese de fármacos. Pró-fármacos. Latenciação de Fármacos. Conceitos, 

classificação, relação estrutura-atividade, emprego terapêutico e principais fármacos do 

tipo: Analgésicos, Antipiréticos e Anti-inflamatórios (AINES); Analgésicos Apióides; 

Anestésicos gerais e locais; Hipnóticos e Sedativos; Agentes Psicotrópicos. 

Estimulantes do SNC. Anticonvulsionantes. Adrenérgicos. Colinérgicos. 

Anticolinérgicos. Histamínicos e Anti-histamínicos. Análise crítica de bulas de 

especialidades farmacêuticas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

BARREIRO, E. J. FRAGA, C. A. M. Química Medicinal: As Bases Moleculares da Ação 

de Fármacos. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 

KOROLKOVAS, A; BURCKHALTER, J. H. Química Farmacêutica. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1988/1982. 

HARDMAN, J. G.; LIMBIRD, L. E. (Ed.) Goodman e Gilman – As Bases 

Farmacológicas da Terapêutica. 9 ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 1996. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES: 

DELGADO, J. N.; REMEERS, W. A. (Ed.) Wilson and Gisvold’s Textbook of Organic 

Medicinal and Pharmaceutical Chemistry. 10 ed. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1998. 

EUROPEAN Pharmacopoeia. 4 ed. Strasbourg: Council of Europe, 2001. 

KOROLKOVAS, A. Dicionário Terapêutico Guanabara. Ed. 2001/2002. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 

 

QUÍMICA FARMACÊUTICA II 

 EMENTA: A química farmacêutica dos fármacos antiinfecciosos, dos fármacos 

do sangue e sistema hematopoético, hormônios, vitaminas, fármacos do sistema 

gastrintestinal, fármacos do sistema respiratório e fármacos de ação local. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

BARREIRO, E. J. FRAGA, C. A. M. Química Medicinal: As Bases Moleculares da Ação 

de Fármacos. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 

KOROLKOVAS, A; BURCKHALTER, J. H. Química Farmacêutica. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1988/1982. 

FARMACOPÉIA Brasileira. 4 ed. São Paulo: Atheneu, pt 1 (1996), pt 2 (2000). 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES: 

BRITISH Pharmacopoeia. London: Stationery Office, 2001. 

EUROPEAN Pharmacopoeia. 4 ed. Strasbourg: Council of Europe, 2001. 

KOROLKOVAS, A. Dicionário Terapêutico Guanabara. Ed. 2001/2002. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 

THE UNITED States Pharmacopeia. 25 ed. Rockville: United States Pharmacopeial 

Convencion, 2002.SWEETMAN, S. Martindale – The Complete Drug Reference. 33 ed. 

London: Pharmaceutical Press, 2002. 

PARASITOLOGIA Clínica 

EMENTA: Morfologia, ciclo evolutivo, patogenia, sintomatologia, diagnóstico 

laboratorial, epidemiologia e profilaxia das principais parasitoses.  
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

1. NEVES, David Pereira. Parasitologia. 10. ed. São Paulo: Ateheneu, 2003. 428 p. 

2. REY, L. Parasitologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

3. MARKELL, EDWARD K. - JOHN, DAVID T. - KROTOSKI, WOJCIECH A. 

Parasitologia Médica. 8ª ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2003 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES: 

1. NEVES, David Pereira. Parasitologia básica. 1ª ed. São Paulo: Coopmed, 2003. 

 

ESTÁGIO IV 
EMENTA: Doenças Parasitárias e Formas de Transmissão para o Homem. Meio 

Ambiente e Vetores de Doenças. Epidemias e Endemias de Interesse no Brasil e na 

região de Santa Cruz do Sul. Estratégias de Avaliação e Controle de Doenças 

Endêmicas. Doenças Parasitárias. Protozoárias. Meio Ambiente e Saúde. Lixo. 

Qualidade de Coleta., Destino e Processamento do Lixo. Água, Captação, Distribuição 

e Tratamento. Riscos Biológicos e Biossegurança. Acompanhamento da incidência de 

doenças parasitárias na comunidade atendida pelos postos e terapêutica empregada. 

Orientação da população quanto ao saneamento, tratamento de água, higiene pessoal 

e hábitos de vida. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

HENRY, JOHN BERNARD. Clinical Diagnosis and Management by Laboratory 

Methods, Philadelphia, W.B. Saunders Company, 1996. 

LEHNINGER, A L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica 3.ed., São 

Paulo: Sarvier, 2000.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES: 

GOODMAN, L. S.; GILMAN, A; As Bases Farmacológicas da Terapêutica. Rio de 

Janeiro. Guanabara Koogan, 1998. 

GUYTON, A C.; Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 

1999. 

HANSTENS, Philip D.; Interações Medicamentosas. 5.ed. Washington Revinver, 1989. 
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CITOLOGIA CLÍNICA 

 EMENTA: Citologia Clínica. Papel do farmacêutico-bioquímico. Células e 

Tecidos. Inflamação. Aparelho Genital. Citologia Hormonal. Doenças Sexualmente 

Transmissíveis. Neoplasias. HPV. Lesões precursoras de neoplasias. Sistema 

BETHESDA. Câncer de colo uterino. Citologia do Aparelho Unitário. Citologia do 

Aparelho Respiratório. Líquidos Cavitários. Estudo do Líquor. Barreira 

Hematoencefálica. Colheita do Líquido Céfaloraquedeano. (LCR). Semiologia do LCR. 

Citologia Quantitativa e Diferencial. Exame Bioquímico. Exame Bacteriológico. Exames 

Complementares. Eletroforese de Proteínas. Síndromes do LCR. Espermograma. 

Aparelho Reprodutor Masculino. Análise do sêmem: Coletas do sêmem; Exame 

macroscópico do sêmem; Vitalidade; Exame químico e Dosagem de Frutose, teste da 

frutólise, dosagem do ácido cítrico. Citopatologia dos Líquidos Cavitários. Líquido 

Sinovial, Pleural, Pericárdico, etc. Citologia Oncológica. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

Husain, O A N. & Rutler, B. Atlas Colorido de Citopatologia Ginecológica. Livraria 

Editora Artes Médicas, São Paulo, 1995. 

Hughes, H. E. & Dodd, T. C. Handbook of Diagnostic Citology. Livingstone, 

Philadelphia, 1996. 

Takahashi, M. Atlas Color – Citologia Del Cancer. Editorial Medico Panamericano, 

Mexico, 1989. 

KOSS, L. G. Citologia Ginecológica e suas bases anatomoclínicas. São Paulo: Manole, 

1997, 200 p 

LONGATTO, A. Colo uterino e vagina: processos inflamatórios. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2000. 209 p 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

MCKEE, G. T. Citopatologia. São Paulo: Artes Médicas, 1997, 374 p 

SCHNEIDER, M. L. Citologia ginecológica: Atlas de diagnóstico diferencial. Rio de 

Janeiro: Revinter, 1998.165 p 

PIVA, S. Espermograma: análises e técnicas. São Paulo: Santos, 1988. 123 p  
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GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO FARMACÊUTICA 

 EMENTA: Conceitos Fundamentais de Desenvolvimento e Gerenciamento. 

Fatores de produção, organização e tecnologia. Estrutura e Organização de mercado. 

Projetos de Viabilidade Econômica na área farmacêutica. Investimento e linhas de 

crédito para financiamento de empresas farmacêuticas. Plano de Marketing na área 

farmacêutica. Empreendorismo. Auditoria em Empresa Farmacêutica. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Campos, 1999. 

MACHADO-DOS-SANTOS, S. C. Melhoria da eqüidade no acesso aos medicamentos 

no Brasil: os desafios impostos pela dinâmica da competição "extrapreço". 2001. 201f. 

Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública, 

Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2001. 

MACHADO-DOS-SANTOS, S. C. A Política de Fármacos eleva a Política de Saúde. In: 

NEGRI, B.; VIANA, A.L.D. O Sistema Único de Saúde em dez anos de desafio. São 

Paulo: Sobravime; Cealag, 2002. p. 353-387. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

BERMUDEZ, J. A. Z. Indústria Farmacêutica, Estado e Sociedade. São Paulo: 

HUCITEC, 1995. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Medicamentos / Secretaria de 

Políticas de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 1999. 40p. 

FERGUSON, C. E. Teoria Microeconômica. Rio de janeiro: Forense-Universitária, 

1987. 

GOMES, M. J. V. M.. Ciências Farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar. 

São Paulo: Atheneu, 2000. 

LEFÈVRE, F. O medicamento como mercadoria simbólica. São Paulo: CORTEZ, 1991. 

MATUS, C. Planejamento estratégico situacional: guia de analisis teorico. Caracas: 

Fundacion Altadir, 1994. 
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PIOLA, S. F. & VIANNA, S. M. (Orgs.). Economia da Saúde: conceitos e contribuição 

para a gestão da saúde. Brasília: IPEA, 1995. 

VECINA NETO, G.; FILHO, W. R. (Org.). Gestão de Recursos Materiais e de 

Medicamentos. V. 12. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP (Série Saúde & 

Cidadania), 1998. 

Software para elaboração de um Plano de Negócios 

 

CONTROLE DE QUALIDADE I 

EMENTA: Controle de Qualidade na indústria farmacêutica. Organização de um 

laboratório de controle. Controle de Qualidade de Matéria-Prima. Farmacopéias. Boas 

Práticas de Fabricação e de Laboratório de Controle. Controle nas Operações de 

fabricação. Planos de Amostragem. Controle das características físicas e físico-

químicas dos medicamentos. Metodologia Analítica em Controle de Qualidade 

medicamentos. Reações Iônicas. Reações de degradação. Reações com formação de 

derivados. Reações cromogênicas. Controle de qualidade de materiais de embalagem. 

Ensaios de armazenagem.  

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. PINTO, T.J.A. ET AL. Controle Biológico de Qualidade de Produtos Farmacêuticos, 

Correlatos e Cosméticos. São Paulo, Ed. Atheneu. 2004. 

2. DENYER, S.P., BAIRD, R.M. Guide to Microbiological Control in pharmaceuticals. 

New York, Ellis Horvood, 1990. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. BRASIL. Resolução RDC nº 33, de 19 de abril de 2000. ANVISA. 

2. Farmacopéia Brasileira, 4ª edição, 1988. 

 

FARMÁCIA HOSPITALAR 

 EMENTA: Fundamentos da Administração Hospitalar, Estrutura organizacional 

da Farmácia Hospitalar. Legislação vigente. Aquisição de materiais e medicamentos. 

Padronização de medicamentos.Central de abastecimento. Gestão de estoques. 

Sistemas de distribuição de medicamentos. Farmácia semi-industrial. Comissões 
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multidisciplinares. Farmacoeconomia. Quimioterápicos. Nutrição Parenteral. Garantia 

de qualidade no meio hospitalar. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

GOMES, M .J. V. M.; REIS, A. M. M. Ciências Farmacêuticas: uma abordagem em 

farmácia hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2001. 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

BRASIL. CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Manual Básico de Farmácia 

Hospitalar. Brasília: Organização Panamericana de saúde; 1997. 

GUABARD, A. M. Y.S. et al. Guia Básico para Farmácia Hospitalar. Brasília: 

coordenação de controle de infecção hospitalar; 1994. 

 

TOXICOLOGIA  

EMENTA: Toxicologia, conceito, principais áreas de atuação do farmacêutico. 

Exposição aos Agentes Químicos. Toxicocinética: vias de introdução, absorção, 

distribuição, eliminação e mecanismos de biotransformação. Respostas Tóxicas do 

Fígado, Rim, Olho, Pele, Sistema Nervoso, Sistema Endócrino, Aparelho Respiratório e 

Cardiovascular. Toxicologia Ambiental. Toxicologia de Alimentos. Toxicologia 

Ocupacional. Toxicologia dos Medicamentos. Carcinogênese química.  

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. Almeida, P. J. Intoxicação por Agrotóxicos. 1° e dição, Andrei, 2002 

2. Larini, Lourival. Toxicologia. 3° edição, Ed. Ma nole, 1997 

3. Moreira, Ana Helena Pacheco. Intoxicações Agudas. Ed. Revinter, 2001 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. Klaassen, C.D. Casareth & Doull´s. Toxicology the Basic Science of Poisons. 5º 

edição, McGraw-Hill, N.Y 1996 

 

ESTÁGIO V 
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EMENTA: Organização Interna da Farmácia. Gerenciamento e Administração da 

Farmácia. Atendimento ao Público. Manuseio de Manuais. Informatização da Farmácia. 

Exigência Sanitária e Ética. Noções de Primeiros Socorros e Procedimentos de 

Emergência. Orientação dos pacientes quanto dieta, hábitos alimentares e de 

tabagismo e do uso correto de medicamentos. Orientação do paciente quanto às 

apresentações de produtos farmacêuticos e os benefícios e risco do uso inadequado 

dos medicamentos. Fisiopatologia da Dor. Analgésicos, farmacologia e efeitos 

colaterais. Doenças Bacterianas e Virológicas. Orientação da População quanto à auto-

medicação, incompatibilidades farmacêuticas e de alimentos. Seminários de 

interdisciplinaridades. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

AIRES, M. M.; Fisiologia Básica. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 1995. 

AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY. Principles of Virology: Molecular 

Biology, Pathogenesis, and Control, Am. Soc. For Microbiology, 1999. 

CANN, ALAN J. Principles of Molecular Virology, Academic Press, 2001. 

GILMAN, A G.; RALL, THEODORE W.; NIES, ALAN S.; TAYLOR, PALMER. Goodman 

e Gilman’s As Bases Farmacológicas da Terapêutica. Rio de Janeiro; McGraw-Hill, 

1999. 

KATZUNG, BERTHRAM G. Basic and Clinical Pharmacology, New York, McGraw-Hill, 

2000. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES: 

VERONESI, R. & FOCACCIA, R. Tratado de infectologia. 2v. São Paulo: Atheneu, 

1996. 

Conselho Federal de Farmácia. Código de Ética da Profissão Farmacêutica, Brasília, 

CFF, 1996. 

GANONG, W. F.; Fisiologia Médica. 5.ed. São Paulo. Atheneu. 1999. 

Manual Merck de Medicina: Diagnóstico e Tratamento. 15.ed. São Paulo. Roca. 1989. 

PESSOA, S.; MARTINS, A V.; Parasitologia Médica. Rio de Janeiro. Guanabara 

Koogan, 2000. 

VERONESI, R.; Doenças Infecciosas e Parasitárias. 6.ed. Rio de Janeiro. Guanabara 

Koogan. 2001. 
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NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 

EMENTA: Conceitos básicos de nutrição, alimento, nutriente. Regime Alimentar 

Humano. Problemas Alimentares: carência protéica, mineral e vitamínica. Nutrientes, 

funções e metabolismo de glicídios, lipídios, água, vitaminas e oligoelementos. Fibras. 

Características, equivalências e composição dos alimentos. Patologias nutricionais. 

Dietética: modelos de alimentação racional, regimes usados em diferentes situações 

patológicas. Parâmetros para estabelecimento de uma política alimentar: econômicos, 

culturais e sociais. 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. BOSINKI, Louis H. Dietoterapia: princípios e prática. São Paulo: Atheneu, 2001. 397 

p. 

2. FISCHER, E. Josef. Nutrição Parenteral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1978. 

427 p. 

3. MAHN, L. Kathleen; ESCOTT-STUMP, Sylvia (Editor). KRAUSE: alimentos, nutrição 

e dietoterapia. 10. ed. São Paulo: Roca, 2002. 1157 p. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. WAITZBERG, D. Nutrição Oral, Enteral e Parenteral na prática. Ed. Atheneu, 2000. 

 

BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS 

EMENTA: Estudo bioquímico e fisiológico dos tecidos vegetais e animais usados como 

alimentos. Biossíntese e degradação de constituintes alimentares. Transformações dos 

alimentos e controle. Utilização de enzimas na indústria de alimentos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

Fenema OR (1993) Química de los Alimentos. Editorial Acríbia, Zaragoza. 

Belitz HD, Grosh W (1988) Food Chemistry. Speinger Werlag, Berlin. 

Cheftel J, Cheeftel JD (1976) Introducción a la bioquímica y tecnologia de los 

alimentos. Edìtorial Acríbia, Zaragoza. 

Bobbio FO, Bobbio PA (1989) Introdução à química de alimentos. Livraria Varela, São 

Paulo. 

Multon JL (1988) Aditivos y auxiliares de fabricacción em las industrias alimentarias. 

Editorial Acríbia, Zaragoza. 
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Whitakeer JR (1974) Food related enzymes. American Chemical Society, Washington.  

Wong NP, Jenness R, Keeney M, Marth EH (1988) Fundamentals Of Dairy Chemistry 

Van Nostrand Reinhold, New York. 

Journal of the Science of Food and Agriculture, Blackwell Scientific Publications Ltd, 

Oxford. 

Journal of Flood Science, Institute of Food Technologists, Chicago. 

Journal of Agriculture and Food Chemistry, American Chemical Society, Washington 

Boletim do Instituto de Tecnologia de Alimentos, Campinas. 

 

CONTROLE DE QUALIDADE II 

EMENTA: Controle Microbiológico Ensaios microbiológicos de antibióticos e vitaminas. 

Controle de produtos estéreis e produtos não estéreis. Ensaios de pirogênio. Controle 

de qualidade do produto semi-elaborado. Controle de qualidade do produto acabado. 

Controle de qualidade dos materiais de acondicionamento e embalagem. Teste de 

esterilidade em medicamentos. Manuseio de animais convencionais de laboratório 

usados no controle de medicamentos e cosméticos. 

 

Referências bibliográficas básicas: 

1. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMACÊUTICOS MAGISTRAIS. Manual de 

Recomendações para o Aviamento de Formulações Magistrais. São Paulo, 1997, 57p. 

2. PINTO, T.J.A. ET AL. Controle Biológico de Qualidade de Produtos Farmacêuticos, 

Correlatos e Cosméticos. São Paulo, Ed. Atheneu. 2004. 

3. DENYER, S.P., BAIRD, R.M. Guide to Microbiological Control in pharmaceuticals. 

New York, Ellis Horvood, 1990. 

 

Referências bibliográficas complementares: 

1. BRASIL. Resolução RDC nº 33, de 19 de abril de 2000. ANVISA. 

2. Farmacopéia Brasileira, 4ª edição, 1988. 

 

TECNOLOGIA FARMACÊUTICA  

EMENTA: Matérias-Primas Farmacêuticas. Tecnologia de formas farmacêuticas 

sólidas. Tecnologia de formas farmacêutica não estéreis.Tecnologia de preparação de 

formas farmacêuticas semi sólidas e líquidos estéreis. Normas de produção e aspectos 

gerais de controle de produção.  
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Referências bibliográficas básicas: 

1. Ansel & Prince. Manual de Cálculos Farmacêuticos. Artmed, 2005 

2. Aulton, M. Delineamento de Formas Farmacêuticas. 2° edição, Artmed, 2005 

3. Prista, Nogueira & Coll. Tecnologia Farmacêutica. Vol 1, 6° edição, Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2002 

4. Zabala, A. A Prática Farmacêutica na Manipulação de Medicamentos. Artmed, 2005 

 

TOXICOLOGIA CLÍNICA   

EMENTA: Toxicologia, conceito, principais áreas de atuação do farmacêutico. 

Toxicologia forense. Características da análise toxicológica de urgência. Estatísticas 

Relativas às Intoxicações Agudas no Brasil e no Mundo. Toxicocinética. Aspectos 

Legais, Ocupacionais e de Testagem de Drogas. Metodologias Analíticas utilizadas na 

testagem de drogas. Aspectos Toxicocinéticos e Analíticos de Drogas Estimulantes do 

SNC. Aspectos Fisiopatológicos de substancias tóxicas. Doping no esporte. Conduta 

de Investigação. Controle de Qualidade na Determinação Analítica de Drogas de 

interesse forense. Conduta Clínica e Medidas de apoio ao tratamento do dependente 

de drogas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

Klassen, C. D. Casareth & Doull’s Toxicology. The Basic Science of Poisons, 5.ed., 

McGraw-Hill, New York, 1996. 

Lowry, W. T. Forensic Toxicology: Controlled Substances and Gangerous Drugas. 

Lippincott, 1999. 

Leume, B. & Levine, B. Principles of Forensic Toxicology, 2000. 

Brandenberger, H. & Maes, A A Analytical Toxicology for Clinical, Forensic and 

Pharmaceutical Chemists (Clinical Biochemistry, No 5), 1997. 

 

COSMETOLOGIA 

 EMENTA: Biologia Cutânea. Composição química da pele. Matérias-primas 

empregadas no preparo de cosméticos. Formulações e técnicas de preparo de 

emulsões, xampus, cremes, condicionadores, géis, maquilagem facial, sabonetes e 

perfumaria. Boas práticas de fabricação. Riscos e incompatibilidades em cosméticos. 
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Legislação vigente. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

FONSECA, A.; PRISTA, L.N. Manual de Terapêutica Dermatológica e Cosmetologia. 1 

ed. São Paulo: Roca, 2000. 

BARATA, E. A. F. A Cosmetologia – Princípios Básicos. 1 ed. Tecnopress Editora, 

1995. 

BEZERRA, S.V.; REBELLO, T. Guia de Produtos Cosméticos. 2 ed. Editora Senac São 

Paulo, 1999. 

ANSEL, H.; POPOVICH, N.; ALLEN, L.V. Pharmaceutical dosage forms and drug 

delivery systems. 6 ed. 1995. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES: 

RIEGER, M. M. Harry’s Cosmeticology. 8 ed. Chemical Publishing Company, 2000. 

SAMPAIO, S.A.P.; RIVITTI, E.A. Dermatologia Básica. 2 ed. 2000. 

SCHLOSSMAN, M.L. Chemistry and Manufacture of Cosmetics. Vol. I e II. 3 ed. Allured 

Publishing Corporation, 2000. 

 

ESTÁGIO VI 

 EMENTA: Farmácia Hospitalar. Preparação e Distribuição de medicamentos em 

hospital. Dose Unitária. Preparações Enterais. Farmácia Dermatológica. Discussão de 

casos Clínicos de Atenção Farmacêutica. Coleta de Amostras para Laboratório Clínico. 

Biossegurança no Laboratório Clínico. Administração. Controle de Qualidade e Sistema 

de Qualidade. Certificação de Laboratório Clínico. Discussão de Casos Clínicos e 

Correlação com Exames Laboratoriais, dados alimentares e tratamento 

medicamentoso. Seminários Interdisciplinares envolvendo as áreas do Medicamento, 

do Alimento e das Análises Clínicas e Toxicológicas.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

ANNINO, JOSEPH S., GIESE, ROGER W. Química clínica-Princípios e métodos. São 

Paulo. Manole, 1998. 

FALLAVENA, Paulo R. B. Controle de Qualidade de Equipamentos de uso geral em 

Laboratório de saúde. Ministério da Saúde, Brasília-DF, 1989. 
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FERREIRA, A WALTER & ÁVILA, SANDRA L. M. Diagnóstico Laboratorial das 

Principais Doenças Infecciosas e Auto-Imunes, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 

1996. 

GUDER, W. G.; NARAYANAN, S.; WISSER, H.; ZAWTA, B. Amostra: do paciente para 

o Laboratório. O impacto das variáveis pré-analíticas sobre a Qualidade dos 

Resultados de Laboratório. São Paulo. Verlag. 1996. 

HENRY, JOHN BERNARD. Clinical Diagnosis and Management by Laboratory 

Methods, Philadelphia, W.B. Saunders Company, 2000. 

HUGHES, H. E. & DODD, T. C. Handbook of Diagnostic Citology, Livingstone, 

Philadelphia, 1996. 

LIMA, A O; SOARES, J. B.; GRECO, J. B.; GALIZZI, J. & CANÇADO, J. R. Métodos de 

laboratório aplicados à clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1998. 

MANDEL, G. L.; BENNETT, J. E.; RAPHAEL, D. Principles and Practice of Infeccious 

Disessses. Vol. 1 and 2, Philadelphia, Churchill Livingstone, 2001. 

SACHER, Interpretação Clínica dos Exames de Laboratório, Manole, 2001. 

SOUZA, MATEUS MAUDU. Biossegurança no Laboratório Clínico, Teresópolis, 

Eventos Livraria e Editora, 1998.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMPLEMENTARES: 

Kaplan, L. A & Pesce, A J. Química Clínica. Técnicas de Laboratório. Fisiopatologia. 

Métodos de Análise. Teoria, análisis y correlación, Editora Panamericana, Buenos 

Aires, 1992. 

MOTTA, Valter T. Bioquímica clínica-métodos e interpretação. Porto Alegre. 2.ed. 

Editora Médica Missau, 1989. 

MOURA, Roberto A Colheita de material para Exames Laboratoriais. Atheneu. Rio de 

Janeiro. 1987.  

SACHER, Interpretação Clínica dos Exames de Laboratório, Manole, 2001. 

SOUZA, MATEUS MAUDU. Biossegurança no Laboratório Clínico, Teresopolis, 

Eventos Livraria e Editora, 1998. 

 

TOXICOLOGIA APLICADA AOS ALIMENTOS 

 EMENTA: Estudo das fontes e formas de contaminação dos alimentos “in 

natura”, no processamento e estocagem. Irradiação de alimentos. Embalagens 

Anabolizantes. Antibióticos. Alimentos naturalmente tóxicos. 



 

 

202

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

VEJA, Pedro Vale. Toxicologia de Alimentos. México: OMS, 1986. 218p. Editor: World 

Health Organization. 

SIMÃO, Antonia Matos. Aditivos para Alimentos sob o Aspecto Toxicológico. @.ed. São 

Paulo. Nobel, 1989. 274p. 

LARINI, Lourival. Toxicologia. São Paulo, Manole, 1987. 315p. 

CASARETT and DOULL’S. Toxicology: The Basic Science ob Poisons. New York, Mac 

Millan, 1986. 853p. Editor: Klassen, Curtis D. 

SHIBAMOTO, T. & BJELDANES, F. Introductión a la Toxicologia de los Alimentos. 

Zararagoaza, Acríbia, 1993. 203p. 

HATCHCOCK, J.N. (Ed.) Nutricional Toxicology. New York. Academic Press, 1987. Vol. 

II. 

OSWEILER, G. D. Toxicologia Veterinária. Porto Alegre. Artes Médicas, 1998. 526p. 

(Faculdade de Veterinária).   

 

FITOTERAPIA 

EMENTA: Estudo de plantas medicinais no contexto moderno. Consumo mundial de 

fitoterápicos. Etnofarmacologia. Metodologia de pesquisa Quimiotaxonômica. Controle 

de qualidade de fitoterápicos. Formulário fitoterápico.  Legislação de fitoterápicos.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS 

OLIVEIRA, F. , & SAITO, M. L. Praticas de morfologia Vegetal. São Paulo, 

Atheneu,1991. 

CORREA JR, C.; MING, L.C. & SCHEFFER, M. C.; Cultivo das Plantas Medicinais, 

Condimentares e Aromáticas. Curitiba, 1991. 

MATOS, F. J. A. Introdução a Fitoquímica  Experimental. Fortaleza. EUFC. 1988. 

SOUZA. M. P.; MATOS, M. E. O.; MATOS, F. J. A.; MACHADO, M. I. L. & CRAVEIRO, 

A. A.; Constituintes Químicos e Ativos de Plantas Medicinais Brasileiras. Fortaleza, 

EUFC., 1991. 

 

TECNOLOGIA E CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS 

EMENTA: Tecnologia Farmacêutica, conceito e objetivos. Produção Farmacêutica. 

Boas Normas de Produção (GMP). Conceitos e histórico da biotecnologia; 
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biotecnologia na reprodução e desenvolvimento; biodiversidade e produtos naturais; 

plantas transgênicas;  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

CARLETON, FREDERICK J. Validation oj Pharmaceutical Processes: Sterile Products, 

1998. 

CROMMELIN, D. J. A Pharmaceutical Bio technology, 1999. 

KEFENS, HEINRICH. Industrial Pharmaceutical Biotechnology 

BORZANI, W. et al.  Biotecnología industrial. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.  vol. 3. 

COOPER, G.M.  A célula: uma abordagem molecular.  Porto Alegre: Artmed, 2001. 

STRACHN, T.; READ, A.P.  Genética molecular humana.  Porto Alegre: Artmed, 2002. 

ZAHA, A. (coord.)  Biologia molecular básica. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1996.    

 

 

ESTÁGIO IX 

 EMENTA: Interação entre drogas e alimentos. Produção e controle de alimentos. 

Nutrientes. Estudo nutricional. Dietas especiais. Atividades gerenciais e administrativas 

de industrias de alimentos. Relação inter-disciplinar com medicamentos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 

Fenema OR (1993) Química de los Alimentos. Editorial Acríbia, Zaragoza. 

Belitz HD, Grosh W (1988) Food Chemistry. Speinger Werlag, Berlin. 

Cheftel J, Cheeftel JD (1976) Introducción a la bioquímica y tecnologia de los 

alimentos. Edìtorial Acríbia, Zaragoza. 

Bobbio FO, Bobbio PA (1989) Introdução à química de alimentos. Livraria Varela, São 

Paulo. 

Multon JL (1988) Aditivos y auxiliares de fabricacción em las industrias alimentarias. 

Editorial Acríbia, Zaragoza. 

Whitakeer JR (1974) Food related enzymes. American Chemical Society, Washington.  

Wong NP, Jenness R, Keeney M, Marth EH (1988) Fundamentals Of Dairy Chemistry 
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ESTÁGIO VIII 

EMENTA: Farmacoepidemiologia e farmacovigilância de Medicamentos Centro de 

Informação de Medicamentos (CIM). Como implantá-lo e gerenciá-lo. Interação entre 

drogas. Técnicas de Primeiros Socorros na área industrial. Uso de Fitoterápicos. 

Homeopatia. Alopatia. Cosméticos. Produção de Medicamentos. Atividades Gerenciais 

e administrativas. Controle de Estoques. Atenção Farmacêutica. Tecnologia 

farmacêutica industrial. Aspectos biotecnológicos. Procedimentos e controle de 

qualidade na industria de medicamentos e cosméticos. 
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13. FARMÁCIA ESCOLA 

13. 1. INTRODUÇÃO 

A criação da Farmácia-Escola, tem por finalidade oferecer as condições de 

estágio, pesquisa e treinamento aos acadêmicos do Curso de Farmácia, bem como o 

atendimento e prestação de serviços à comunidade universitária. Além de servir à 

graduação, desenvolverá atividades de extensão, oferecendo à comunidade 

medicamentos de qualidade e de baixo custo. Esta estrutura beneficiará tanto os 

acadêmicos do Curso de Farmácia como a comunidade. 

A Farmácia Escola é uma estrutura que se fundamenta em estender os 

conhecimentos teórico-práticos que os alunos recebem na Universidade e associar 

estes com o trabalho e ajuda para a comunidade. Ela contará com a presença de 

profissionais farmacêuticos (técnico-responsável) e de professores qualificados a dar 

instruções como atendimento, economia, normas técnicas, ética, assistência 

farmacêutica, aconselhamento, entre outros.  

A estrutura da Farmácia Escola contará  com os laboratórios do Curso de 

Farmácia para a manipulação farmacêutica,Farmacotécnica,Cosmetologia, Fitoterapia 

e Homeopatia. Pretendemos realizar na Farmácia Escola a atenção primária à saúde 

(preconizada pela Organização Mundial da Saúde) onde a população tem contato com 

profissionais especializados recebendo orientações sobre normas sanitárias básicas, 

contribuindo com isso por um melhor funcionamento no sistema de saúde em geral.  

Trata-se de uma farmácia universitária com um novo modelo de atenção 

farmacêutica nas áreas de alopatia, homeopatia, fitoterapia e cosméticos. Um dos 

grandes diferenciais é a formação de profissionais que atuam desde a produção até a 
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dispensação dos medicamentos. Todos os estudantes de Farmácia atuarão na 

Farmácia Escola e, desde cedo, aprendem, na prática, a manipular e comercializar 

medicamentos, a orientar os pacientes sobre as reações medicamentosas, a 

acompanhar casos clínicos e a informar, enfatizando seu papel na sociedade. Além 

disso, a Farmácia Escola tem o propósito de oferecer o atendimento farmacêutico 

individual e a grupos de diabéticos, hipertensos e idosos, alérgicos, gestantes e bebês. 

A Farmácia Escola Faculdade do Futuro, se chamará “Farmácia Solidária” e será 

montada dentro dos novos conceitos de farmácia, onde os profissionais farmacêuticos 

terão sua atuação além do medicamento interferindo decisivamente na saúde coletiva. 

Potencializar o papel social do farmacêutico e da farmácia como 

estabelecimento sanitário passa por incorporar outras atividades dirigidas à 

comunidade, que não apenas as de produzir, armazenar ou dispensar os 

medicamentos. Isto não exclui a evidente importância dos medicamentos em nosso 

cotidiano, pois envolve a freqüência com que os utilizamos, os riscos a que estamos 

expostos quando o fazemos, seu impacto econômico em nosso orçamento e os 

benefícios que podemos ter por seu uso racional. 

O farmacêutico deve estar preparado para não desperdiçar oportunidades que 

são preciosas e que, muitas vezes, poderão aparecer nos momentos mais inesperados 

e lhe permitirá abordar os temas de saúde em uma perfeita relação com a vida e seu 

cotidiano. 

 

13. 2. A FARMÁCIA SOLIDÁRIA TERÁ AS SEGUINTES SEÇÕE S 

 

Medicamentos 

Medicamentos com prescrição: especialidades farmacêuticas, genéricos e 

formulações manipuladas. 

O arsenal terapêutico a ser comercializado pela farmácia deverá estar alinhado 

ao perfil epidemiológico. Especialidades farmacêuticas, medicamentos genéricos e 

manipulação magistral de medicamentos visarão atender as necessidades 

terapêuticas, condições físicas e fisiológicas dos pacientes, bem como suas condições 

socioeconômicas. 
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Medicamentos isentos de prescrição 

O farmacêutico terá obrigação profissional de conscientizar o publico que 

medicamentos são produtos especiais e que devem ser usados racionalmente. 

Produtos para diabéticos  

Atuará também no aconselhamento e no acompanhamento farmacoterapêutico. 

As orientações e apoio do farmacêutico ao doente e seus familiares contribui 

decisivamente na aderência ao tratamento, possibilitando, conseqüentemente, um 

controle da doença e a conquista de uma melhor qualidade de vida. 

Produtos para alérgicos 

Extensa gama de produtos para indivíduos alérgicos podem ser comercializados 

pela farmácia desde os medicamentos, produtos para profilaxia, nebulizadores, 

purificadores de ar, desumidificadores, cosméticos, produtos para higiene pessoal e 

higiene oral, protetores e capas de travesseiros e colchões até preservativos 

hipoalergênicos. 

Geriatria 

A farmácia poderá desempenhar significativo papel na promoção do 

envelhecimento saudável, na prevenção das iatrogenias, no acompanhamento 

farmacoterapêutico, uma vez que os idosos têm uma resposta diferente aos fármacos. 

Para garantir os cuidados e a qualidade de vida dos idosos temos que conhecê-lo, 

aprender a tratá-lo, fugindo da pratica da infantilização e incentivando sua autonomia. 

Saúde do bebê e puericultura  

Para atender as questões de orientação quanto à saúde e segurança dos fetos, 

bebês e mamães, as informações sobre medicamentos são preciosas e o arsenal de 

produtos infinito: produtos para higiene e nutrição, mamadeiras, chupetas, fraldas, 

mordedores e outros acessórios, produtos que facilitem e apóiem a lactância materna, 

equipamentos para esterilização dos acessórios de puericultura, aquecedores de 

mamadeiras, babás eletrônicas, etc. 

Nutrição e dietética  

Sendo a farmácia o ambiente ao qual o paciente retorna muito mais vezes que 

ao medico e ao nutricionista, o entendimento da disciplina nutrição será necessário 

para a definição dos produtos a serem disponibilizados e para efetuar as orientações 
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quanto ao uso dos produtos, as interações dos medicamentos com os alimentos, etc. 

Dietas enterais e suplementos orais (proteínas, vitaminas, minerais), bombas, bolsas 

de administração e sondas, adoçantes, fibras e muitos outros produtos compõem este 

universo. 

Higiene e saúde bucal 

O papel do farmacêutico também é importante na orientação para a higiene 

bucal, para o uso dos próprios produtos e quanto aos efeitos colaterais de alguns 

medicamentos que podem afetar a saúde bucal por alterar a salivação ou o paladar, 

acusar ulcerações, inflamações, etc. 

Dermocosmética e produtos para a saúde da mulher 

Os produtos dermocosméticos são produtos de ação definida de modo a 

conseguir a maior eficácia no tratamento da pele, corpo e cabelos. Produtos para 

higiene capilar (shampoos, condicionadores, loções, cremes), cuidados para a pele 

(limpeza, hidratação, anti-rugas, antiestrias), maquilagem, perfumaria e acessórios. 

Podemos também incluir nesta seção produtos para higiene corporal e íntima, 

absorventes higiênicos, produtos depilatórios, etc. 

 



 

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMÁCIA-ESCOLA 
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13. 3. OBJETIVOS 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ATENDIMENTO 
DIFERENCIADO 

• SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 

FARMÁCIA-ESCOLA 

OBJETIVOS 

INFORMAÇÕES SEGURAS SOBRE 
MEDICAMENTOS 

PACIENTES 
DAS CLÍNICAS 

E SUS 

COMUNIDADE 
ACADÊMICA 

ALUNOS 
DO CURSO 

COMUNIDADE 
EM GERAL 

ATENÇÃO 
FARMACÊUTICA 
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Objetivos da Farmácia-Escola: 

 

• Prestar atendimento diferenciado e de qualidade, buscando a satisfação 

do usuário dos serviços da farmácia;  

• Fornecer informações seguras sobre a correta utilização de 

medicamentos, incentivando a adesão ao tratamento;  

• Proporcionar melhor qualidade de vida aos usuários, através da Atenção 

Farmacêutica;  

• Atender aos pacientes das Clínicas e do SUS.   

• Atender aos alunos do Curso de Farmácia (estágios), a comunidade 

acadêmica e comunidade em geral. 

A Farmácia-escola atenderá a rigorosos padrões de qualidade e estará 

preparada para: 

� Fornecer medicamentos em forma líquida, sólida (tabletes, glóbulos, 

papéis, cremes e pomadas) e xaropes; 

� Preparações em escala centesimal, decimal, em fluxo contínuo e 

cinqüenta-milesimal (num futuro próximo); 

� Assistência ao paciente e ao médico. 
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Estrutura organizacional 

 

1.ResponsávelTécnico: 

2.Coordenação:  

3.Professores supervisores:  

4.Funcionários: 

5.Monitores: 

 

Serviços prestados pela Farmácia Escola: 

Manipulação de Medicamentos Homeopáticos. 

Manipulação de Medicamentos Alopáticos (fitoterápicos e sintéticos). 

Controle de Qualidade de Matéria Prima e Produto Acabado. 

Dispensação de medicamentos e cosméticos 

Orientação ao Paciente. 

Administração de Injetáveis 

Monitorização da Pressão Arterial 

Farmacêutico em tempo integral na farmácia;  

COORDENAÇÃO 

PROF. SUPERVISORES RESPONSÁVEL TÉCNICO 

FUNCIONÁRIOS 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

MONITORES 
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Dispensação de medicamentos com garantia de qualidade;  

Estoque variado de medicamentos, fitoterápicos, perfumaria, cosméticos e correlatos 

para a venda;  

Comercialização de materiais descartáveis (luvas, máscaras, etc.) e acessórios 

utilizados nas aulas dos cursos de Farmácia e Enfermagem; 

Principal campo de estágio dos alunos do Curso de Farmácia da Faculdade do Futuro. 
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13. 4. ESTRUTURA DA FARMÁCIA-ESCOLA FACULDADE DO FU TURO 
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1. Área de Atendimento (Check-Out e Atendimento) 

a. Medicamentos 

b. Prescrições 

c. Especialidades 

2. Área de Estar/Esperar 

3. Sala de administração 

4. Sala de Reuniões 

5. Área de Atenção Farmacêutica 

6. Sala de Aplicação de Injetáveis 

7. Laboratório de Manipulação vinculado aos laboratórios de ensino de 

Farmacotécnica, Homeopatia, Cosmetologia, Controle de Qualidade, Fitoterapia, 

Nutrição e Dietética 

8. Almoxarifado 

9.  Sala de Limpeza de Material 

10. Área de Recepção e Quarentena de Matérias-Primas 

11. Área de Quarentena de Produto Acabado 

 

Atendimento: 

Segunda a sexta-feira: 

8h às 12h e 13h às 22h  

Sábado:  

8h às 12h  

 

Localização 

A Farmácia-Escola, estará localizada na entrada do prédio principal da Faculdade do 

Futuro, no térreo. 

Farmácia terá serviço diferenciado: 

A comunidade universitária e a população em geral contarão com serviços 

diferenciados na Farmácia Escola, vinculada ao Curso de Farmácia da Faculdade do 

Futuro. Descontos especiais na compra de remédios, orientação quanto ao uso dos 

medicamentos e esclarecimentos de dúvidas com relação à receita são alguns dos 

benefícios que serão oferecidos aos consumidores. O atendimento também contribui 
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para a formação dos alunos do curso de Farmácia e busca proporcionar reciclagem 

dos profissionais da área, enfatizando a função de educador sanitário do farmacêutico.  

Atividades de extensão também representam um diferencial. Projetos que 

possibilitem o acompanhamento semanal de pacientes com doenças crônicas, a coleta 

de dados pessoais e farmacológicos e o monitoramento da pressão arterial, com o 

objetivo de estimular o paciente a seguir orientações médicas e mostrar a importância 

de continuar o uso da medicação.  

A farmácia comercializará qualquer tipo de medicamento, seja ele de marca, 

genérico, similar ou manipulado, e funcionará com dois setores: a manipulação e a 

dispensação.  

Já a dispensação, onde serão comercializados os medicamentos, contará com 

dois farmacêuticos, funcionários e estagiários do curso de Farmácia e oferecerá 

serviços gratuitos de aferição da pressão arterial, orientação aos consumidores e 

esclarecimento de dúvidas com relação à prescrição médica. 
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14. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

 

- Prédio Principal da Faculdade do Futuro – 

 

SALAS DE AULA 

• 17 Salas de 60,12 m² 

• 3 salas de  90,36 m² 

OUTROS ESPAÇOS DE USO COLETIVO 

• Lanchonete: 64 m² 

• Estacionamento 

• Praça de alimentação e convivência  com paisagismo – 363,81 m² 

• Ginásio poliesportivo coberto -900 m² 

• Dois prédios de laboratórios 

 

 INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

Descrição  Área (m²) 

Sala da Administração 60,12 

Almoxarifados  40,30 

Secretaria  50.76 

Hall de Entrada 24.32 

Sala de Professores 60,12 

Salas de Coordenação 25.38 

Sala da Diretoria 25.38 

Sala de Reuniões 25.38 

Banheiros Feminino  (8 ) 56,40 
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Banheiros Masculino  (8) 56,40 

Auditório 200,00 

Sala do NEPP 25,38 

Sala do CEP 25,38 

Sala do Diretório acadêmico 25,38 

Contabilidade/tesouraria 60,00 

NDE e CPA 60,00 

 

 

CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO E ACÚSTICA  

 

O prédio é todo arejado sua iluminação e acústica são excelentes. 

A instituição está localizada sobre uma área de terreno urbano medindo 5.435,070 m² 

A área construída mede hoje 4.160,00 m² 

 

14. 1. INFRA ESTRUTURA PLANEJADA PARA PORTADORES DE  NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

 

Portadores de Necessidades Especiais   

O prédio já é todo adaptado para que portadores de necessidades especiais não 

tenham dificuldades de locomoção e recursos para deficientes visuais e auditivos 

estarão disponíveis na instituição, atendendo a tudo que determina a portaria 

pertinente. 

Os portadores de deficiências físicas visuais ou auditivas, que desejam ingressar 

no ensino superior, deverão encontrar condições adequadas para exercer esse direito. 

Para orientar a toda Instituição com relação ao ingresso de deficientes no ensino 

superior, a Secretaria irá fornecer um manual de referencia baseado na Norma Brasil 

9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da acessibilidade de 

pessoas portadoras de deficiências, como edificações, espaços, mobiliário e 

equipamentos urbanos. Entre os requisitos exigidos para entender os portadores de 

deficiências físicas estão os seguintes:  

- rampas de acesso; 
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- vagas marcadas no estacionamento; 

- adaptação de portas dos banheiros, barras de apoio. 

 

Para os deficientes visuais: 

- máquina; 

- impressora e computador em Braille; 

- sistema de síntese de voz; 

- gravador e fotocopiadora que amplie textos; 

- e plano de aquisição de acervo bibliográfico. 

Outro meio de mobilidade, que pode ser utilizado associado às demais 

alternativas, consiste não movimento angular de braços.  Funciona bem para 

ambientes internos e auxilia também em ambientes externos, para não se bater a 

cabeça em algum obstáculo. 

É importante que o deficiente visual conheça bem o ambiente, esteja 

familiarizado com o espaço para poder ter segurança na mobilidade. 

Por fim, há as alternativas geradas pelo avanço da tecnologia, ainda 

indisponíveis no mercado nacional. Existem aparelhos que funcionam como sensores 

que emitem informações sonoras ou vibratórias, alertando sobre obstáculos à frente da 

pessoa. 

Difundir o sistema Braille e cursos de orientação e mobilidade para mostrar 

como o cego se locomove em sua área de convivência. 

 

Para deficientes auditivos: 

- compromisso formal da instituição de proporcionar intérpretes de língua de sinais; 

- flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico, 

entre outras exigências; 

- difusão da língua de sinais no sistema de ensino; 

- disponibilizar junto a companhia Telefônica. 

O Serviço de Intermediação Surdo e Ouvinte para atender às pessoas surdas e 

às com deficiência de fala. Através desse serviço, è possível realizar a comunicação 

entre as pessoas com deficiência auditiva, utilizando-se do Telefone para Deficiente 
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Auditivo (TDA), um aparelho telefônico que conta com recursos como visor e teclas, ou 

seja, quem quer dar o recado digita a mensagem, que aparece no visor do aparelho 

telefônico do receptor, que, por sua vez, também responde através de digitação. Este 

serviço já está disponível para o todo o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

14. 2. LABORATÓRIOS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES 

 

Laboratório de Anatomia  

Descrição: 

- Esqueleto Humano 

- Mini Esqueleto 

- Crânio Humano com Dentição 

- Crânio Patológico e Antropológico  

- Coluna Vertebral Flexível 

- Vertebrais 

- Modelo de Ombro 

- Modelo de Quadril 

- Modelo de Joelho 

- Modelo de Cúbito 

- Levantamento Correto 

- Estrutura de Osso 

- Osso de mão com nomes em Latim 

- Osso com antebraço 

- Osso do braço 

- Osso do braço com Omoplata e clavícula 

- Osso do Pé soltos acordoados em nylon 

- Adulto Resgate/Emergência 

- Terapia e Cura 

- Osso do pé com parte da tíbia e fíbula montado flexivelmente 

- Torso Assexuado 

- Torso todos em um 

- Torso com pescoço e e dorso aberto 

- Torso especiais 
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- Modelo Anatomia muscular 

- Modelos Musculares e de anatomia vascular 

- Cabeça 

- Cabeça e Nariz 

- Cérebro 

- Cérebro Sistema Nervoso 

- Coração 

- Hipertensão de modelos de pulmão 

- Sistema urinário 

- Órgão Pélvico 

- Gravidez  

- Injeções 

- Simuladores de cuidados com o paciente 

- Estudos da célula 

 

Compõe-se ainda de Sala de Preparação de Peças e Tanques 

 

  

Anatomia 
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Laboratório de Fisiologia e Histologia 

Descrição:  

- Gaiolas para ratos 49x34x16 

- Gaiolas para coelhos 50x50x50 

- Gaiolas metabólicas 27x19x20 

- Estante com quatro rodízios com trava para gaiola de ratos 

- Balança analítica eletrônica capacidade 200 gr –sens. 1 mg 

- Microscópio Binocular (04) objetivas aumento 1000 vezes 

- Microscópio estereoscópio – Lupa 

- Sistema de vidro com microscópio e câmera 

- Especulo lubrificado 

- Copo Becker 50 e 100 mls 

- Frasco Erlenmeyers cap. 50 e 100 mls 

- Balão volumétrico cap. 100 e 500 mls 

- Placa de Petri 100x15 

- Farco com reagente Boca larga com tampa âmbar 250 mls 

- Bico de Busen com registro 

- Cabo para bisturi n° 04 

- Estufa para cultura bacteriológica 50x50x40 
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- Banho-Maria Histológico  

- Berço para 45 laminas 

- Pipeta graduada de 1,2,5 e 10 mls 

- Funil de vidro diam. 65, 75 e 100 mm 

- Pêra para pipetagem 

- Copo Becker 50, 100 e 500 mls 

- Capela de fluxo laminar vertical classe II 

- Proveta Graduada base sextavada de poli 50, 100, 500 e 1000 mls 

- Balão fundo Chato 100 e 500 mls 

- Deionizador 100 ltr 

- Balança de precisão 

- Pipeta graduada 1, 2, 5 e 10 ml 

- Lamparina a álcool 100 mls 

- Pisseta 500 mls 

- Balão volumétrico capl. 100 e 500 mls 

 

Fisiologia  
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Histologia 

 

 

Laboratório de Bioquímica e Biofísica 

Descrição:  

- Barrilete 20 ltrs 

- Espectrofotômetro digital 

- Banho-Maria Capacidade para 48 horas 

- Estufa de secagem e esterilização 50x50x40 

- Deionizador 50 ltrs 

- Agitador de tubos tipo voltex 

- Modulo Junior de Ciências Físicas e Biológicas 

- Microscópio Binocular (04) objetivas aum. 1000x 

- Balão Volumétrico cap. 50, 100, 250, 500, 1000 mls 

- Proveta Graduada Base sextavada de poli 500 e 1000 mls 

- Tubo de ensaio 12x75, 15x100 

- Estante para 24 tubos de ensaio – PVC 

- Pipeta volumétrica 1, 2, 5, 10, 20 ml 

- Estufa de secagem e esterilização 50x50x40 

- Agitador Magnético com aquecimento 

- pH-metro digital de bancada 
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- Conj. Para queda livre Bosak 

- Conj. De Roldanas Flaco 

-  Perfil com limitador de corrente 

- Vasos Comunicante Completo 

- Conj. Alto Falante 

- Frequencimero de Impulsos Ópticos  

- Estroboscópio Eletrônico 

- Dispositivo Gerador de Ondas Estacionárias 

- Colchão de AR linear Hentschel com unid. geradora 

- Gerador eletrostático de correia 

- Unidade acústica Muswieck 

- Régua Auxiliar para ondas estacionárias 

- Cuba de ondas Macedo 

- Tripé Standard com sapatas 

- Painel com disco de harti 

- Conj. Laser didático Valadares 

Bioquímica 
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Biofísica  

 

          

Laboratórios de Informática ( Dois laboratórios ) 

Equipamento em cada um deles  

- 25 micro-computadores 

- 2 impressoras 

- Datashow 

- Softwares 

- Windows NT Server 

- Windows XP 

- WinWord 

- Excel 

- PowerPoint  

 

São 50 computadores Intel Pentium Core 2 Duo, 2.53 GHZ (DELL) / Intel 

Celeron, 2 GB / 256MB RAM, HD 160 / 80 Gigas, placa de rede 10/100; placa de 

Vídeo, kit Multimídia 56x, Monitor Sansung 17 Wide LCD / 25 17” CRT, Mouse/Caixas 

Acústicas, Capas e Pad Mouse, Placas mãe Intel nada on Board, 02 impressoras 

LaserJet HP.  
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O acesso aos computadores será facilitado. Os equipamentos serão ligados em 

rede, no sentido de propiciar maior integração acadêmica, já que toda a comunidade 

terá acesso ao mesmo servidor. 

Política de Acesso 

 

Todos os laboratórios estão à disposição dos alunos, não apenas nos horários 

das disciplinas que os utilizam, mas atendendo às necessidades do corpo discente em 

horários extracurriculares, incentivando sua utilização e conseqüentemente a produção 

acadêmica. 

O funcionamento dos laboratórios seguem a regulamento próprio, com normas 

gerais, de acordo com suas características e disponibilidades naturais. 

Basicamente, a Instituição oferece aos alunos acesso aos laboratórios, de 

acordo com as especificações da norma reguladora,sem  qualquer prejuízo na sua 

formação prática. 

 

 

Equipamentos Didáticos de Uso Comum 

A Instituição possui, Retroprojetores, TVs, Vídeo Cassete, Projetores de 

Multimídia, DVD, Tela de Projeção em sala de Audio-Visual para uso docente e 

discente. 

 

14. 3. PLANO DE EXPANSÃO DOS LABORATÓRIOS 

Se deu de acordo com a implantação dos cursos uma vez que os laboratórios 

foram instalados seguindo previsão dos planos de curso através de suas disciplinas e 

aprovadas pela entidade Mantenedora. 
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14. 4. INSTALAÇÕES  PARA O CURSO DE FARMÁCIA  

 

 

 

Sala de Coordenação do Curso de Farmácia: 

• Área :  40 m² 

• Recursos Humanos necessários: 

- Coordenador (a) 

- Secretária (40 horas) 

• Material: 

- Escrivaninhas com cadeiras 

- Armários com prateleiras e portas (1,50x1,50) 

- Mesa para reuniões (1,80x1,20 com 8 cadeiras) 
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14. 5. LABORATÓRIOS DE ENSINO  

 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL/ ANALÍTICA / ORGÂNICA 

• Área Prevista: 70 m² 

• Bancadas com instalação elétrica, água, esgoto e gás 

 

Equipamentos:  

- Banho-Maria com agitação 

- Estufa microbiológica 

- Agitador mecânico 

- Forno mufla Lavoisier 

- Forno mufla Quimis 

- Manta de aquecimento 

- Chapa elétrica 

- Termostato 

- Ponto de Fusão 

- Evaporador rotatório 

- Bomba de vácuo 

- Centrifuga 

- Balança Analítica 

- Microscópio 

- Destilador de Nitrogênio 

- Bloco digestor para nitrogênio 

- Digestor de microondas DGT 

- Chapa de aquecimento com agitador 

 

LABORATÓRIO DE FARMACOBOTÂNICA/ FARMACOGNOSIA/ FITO TERAPIA 

• Área Prevista: 70 m² 

• Bancadas com instalação elétrica, água, esgoto e gás 

 

Equipamentos: 

- Placa aquecedora com agitador magnético Fisatom; 

- Manta elétrica; 

- Balança analítica; 
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- Balança semi-analítica Marte; 

- Destilador; 

- Estufa de secagem e esterilização; 

- Estante de ferro; 

- Bomba de vácuo; 

- Rota evaporador com BM; 

- Balões de 500 ml, 250 ml, 1000 ml; 

- Bastões de vidro; 

- Béquer 1000 ml; 

- Béqueres de 250 ml; 

- Béquer de 400 ml; 

- Béquer de 50 ml; 

- Buretas de 100 ml; 

- Buretas de 50 ml; 

- Erlenmeyers de 100 ml; 

- Erlenmeyers de 500 ml; 

- Funil comum; 

- Funil de separação de 125 ml; 

- Funil de separação de 500 ml; 

- Pipetas de 10 ml, 5 ml, 1 ml; 

- Placas de Petri; 

- Tubos de ensaio; 

- Refrigerador; 

- Condensador de refluxo; 

- Lâminas e lamínulas; 

- Moinho de facas; 

- Garras de metal; 

- Banho-maria com 4 bocas; 

- Lâmpada UV 254/366 mm; 

- Cuba cromatográfica; 

- Aparelho clevenger; 

- Agitador magnético; 

- Dessecador de vidro; 

- Aparelho SOHXLET; 
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- Estante para tubos de ensaio; 

- Cápsulas de porcelana; 

- Tela de amianto; 

- Provetas de vidro de 10 ml; 

- Provetas de vidro de 25 ml; 

- Provetas de vidro de 50 ml; 

- Provetas de vidro de 100 ml; 

- Provetas de vidro de 250 ml; 

- Provetas de vidro de 500 ml; 

- Escovas para vidrarias; 

- Termômetros de – 10° a 110C°; 

- pHmetro bancada; 

- Vidros de relógio;  

- Placas cromatográficas (10 x 5 cm);  

- Pinças de metais;  

- Placas de Teflon para cortes Histológicos; 

- Pipetador; 

- Suporte para pipetas; 

- Painel para escorrer a vidraria; 

- Microscópios monoculares; 

- Microscópio estereoscópio; 

- Estereomicroscópio; 

-  

LABORATÓRIO DE ANÁLISE INSTRUMENTAL  

• Área : 50 m² 

 

Equipamentos: 

- MultiMixer 

- Batedeira 

- Banho-Maria para Tubos 

- Centrífuga 

- Espectrofotômetro de Absorção Atômica 

- Fotômetro de chama  

- Manta aquecedora 
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- Sistema de purificação de água MILLI – Q 

- Sistema digestor de amostras por microondas  

- Banho-maria 

- Estufa Esterilização e Secagem 

- Espectrofotômetro  

- Colorímetro 

- Aquecedor com agitação Mag. 

- pH-metro digital  

- Evaporador Rotativo 

- Agitador Orbital 

- Analisador de Gás 

- Cromatógrafo e gás para emprego em metano ou gás carbônico (CKL 240) 

- Condutivímetro 

- Aparelho de POTENCIOSTATO de –2 a +2 Volts 

- Regulador de temperatura 

- Viscosímetro 

- Potenciômetro PH 

- Pirômetro indicador 100 mm de escala com magnitude 0 – 1200 C 

- Bomba aa Vácuo  com filtro de vapor de óleo 

- Viscômetro giratório  

- Tanque de cromatografia 

- Elevadores mecânicos 

- Compressor para Laboratório 

- Medidor de Oxigênio 

 

LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA 

• Área : 70 m² 

 

Equipamentos: 

- Refrigerador 

- Centrifuga 

- Balança eletrônica 

- Microscópios Binoculares  

   -   Balança Analítica 
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-   Estufa de esterilização e secagem  

 

LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA   

• Área : 50 m² 

 

Equipamentos:  

-  Balança de tarar tubos 

-  Câmara fixa PB Int Lente 16 mm Completa 

-   Retroprojetor TES 

-   Agitador de Kline 

-   Cuba fonte Eletroforese 7000 

-   Leitora Estat FAX 303 Plus Elisa 

-   Filtros (jogo) Barreira (sobre oculares) para Microscópios de Imuno Fluorescência 

-   Microscópio STANDARD 20 para Campo Claro com Campo Visual ate 20 mm 

-   Microscópio Binocular 

-   Banho-Maria para 60 tubos 

-   PH-metro digital 

-   Agitador para tubos 

-   Epicondensador de Fluorescência IV FI para Microscópio Standard 20 com 

acessórios 

-   Bomba Speedivac 

-   Termociclador 

-   Refrigerador 

-   Centrifugas 

-   Balança Analítica 

 

LABORATÓRIO DE FARMACOLOGIA 

• Área : 50 m² 

 

Equipamentos: 

- Tesoura grosseira(ossos) 

- Tesoura de ponta fina (tecidos) 

- Estilete  

- Pinças: 
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• Dente de rato 

• Comum 

- Cápsulas de porcelana 

- Seringas de vidro 

- Alfinetes (caixas) 

- Placas de parafina 

- Suportes de ferro 

- Aparelho perfusor 

- Cânulas de polietileno 

- Linhas para suturas (rolo) 

- Timer 

- Clamps metálicos 

- Aparelhagem para pressão arterial 

- Refrigerador duplex 

- Pinças hemostáticas controladoras de fluxo 

- Pinças anatômicas 

- Agulhas 

- Cânula com ponta de metal para canular a carótida 

- Cânula de polietileno com ponta de agulha 

- Cânula de polietileno para traquéia 

- Cânula para aspiração de secreção na traquéia adaptada em seringa de vidro 

- Bastão de vidro para dessecar os nervos 

- Caixas de contenção para coelhos 

- Réguas transparentes 

- Cápsulas de porcelana 

- Pistilo 

- Funil de vidro 

- Becker forma baixa graduado (Schott) 

 

LABORATÓRIO DE FARMACOTÉCNICA/COSMETOLOGIA 

• Área : 80 m² 

 

Equipamentos: 

- Refrigerador; 



 

 

237

- Gral de porcelana com pistilo; 

- Gral de vidro com pistilo; 

- Balança analítica; 

- Cálice graduado de 500 ml; 

- Cálice graduado de 1000 ml; 

- Cálice graduado de 250 ml; 

- Provetas graduadas de 500 ml; 

- Provetas graduadas de 100 ml; 

- Provetas graduadas de 50 ml; 

- Pipetas graduadas de 5 a 10 ml; 

- Béquer de 3,5; 200; 500 e 5000 ml; 

- Bastões de vidro diversos diâmetros; 

- Misturador em V de 20 Kg; 

- Amassadeira de (misturador) de 20 Kg; 

- Estufa de ar circulante de 20 Kg; 

- Granuladores de pós; 

- Maquina de comprimir alternativa; 

- Maquina de comprimir rotativa com 32 punções; 

- Maquina de envelopar comprimidos, cápsulas e drágeas (Blistadeira); 

- Encapsuladores manuais e semi-automáticos (n° 00, 1, 2, 3, 4, 5); 

- Maquina para contar cápsulas; 

- Tanque de preparo de aço inox de 300 ml; 

- Tanque de preparo inox com tampa e misturador de 200 ml; 

- Filtro prensa com 02 elementos filtrantes; 

- Banhos-maria; 

- Estufa de secagem e esterilização; 

- Formas para supositórios  

- Formas para óvulos; 

- Formas para batons; 

- Formas para sabonetes; 

- Chapas de aquecimento com agitação; 

- Termômetros para agitador magnético; 

- Batedeira semi-industrial (planetária); 

- Dessecador 250 mm; 
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- Termo-Higrometro máx. – min.; 

- Pipetador PI Pump; 

- Chuveiro lava-olhos; 

- Potenciômetro; 

- Dissolutor de supositório; 

- Desintegrador de supositório; 

- Volúmetro; 

- Moinhos coloidais inox de 10 ml; 

- Aparelho para tratamento de água osmose-reverso; 

-   Destilador de água 6 l / hora;  

-  Deionizador de água; 

- pH-metros;  

- Agitador de tamizes, 

- Tambor aço inox de 150 l; 

- Tambor aço inox de 50 l; 

- Destilador de água capacidade de 50 l/hora; 

- Maquina de envase com 6 bicos; 

- Encravedeira de frascos; 

- Maquinas para engomar rótulos; 

- Agitadores eletromagnéticos; 

- Conjunto de tamizes aço inox; 

- Agitadores mecânicos; 

- Balanças semi-analíticas digital até 5 Kg. 

-  

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA  

• Área : 50 m² 

 

Equipamentos: 

- Centrifugas de Mesa 

- Banho-maria 60 tubos 

- Estufas bacteriológicas 

- Estufa de Esterelização 

- Agitador Orbital 

- Balanças de Prato 
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- Autoclave 

- Destilador com capacidade 51 

- Microscópios binoculares 

- Balança eletrônica 

- Câmara de fluxo laminar 

- Forno Microondas 

- Refrigerador 

- Contador de colônias 

 

LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA/CITOLOGIA 

• Área : 61 m² 

 

Equipamentos: 

- Aparelho coagulômetro 

- Microscópios Binoculares 

- Microscópio munido de câmera de vídeo 

- Monitores de tv 

- Banho-maria para 60 tubos 

- Micro centrifuga 

- Contador automático 

- Suporte para hemossedimentação  

- Cronômetro 

- Contadores diferenciais de células 

- Homogenizador para Hemat. 

 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA FARMACÊUTICA 

• Área : 70 m² 

 

Equipamentos:  

- Aparelho de ponto de fusão  

- Aparelho de determinação de dureza de comprimidos 

- Aparelho para dissolução 

- Aparelho desintegrador 

- Agitador magnético com controle de temperatura 
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- Aparelho viscosidade 

- Estufa de esterilização  

- Polarímetro 

- Refretâmetro 

- Ph-metro  

- Balanças analíticas 

- Balanças semi-analiticas 

- Mantas aquecedoras 

- Autoclave 

- Refratômetro 

 

LABORATÓRIO DE BROMATOLOGIA 

• Área: 61  m² 

 

Equipamentos: 

- Agitador magnético 

- Balança analítica digital 

- Balança determinadora de umidade 

- Banho-maria 

- Bateria de extração de Sebelin 

- Bloco digestor 

- Bomba de vácuo 

- Bureta digital 

- Chapa de aquecimento 

- Deionizador de água 

- Digestor de fibras 

- Estufa com circulação de ar 

- Extrator de fibras 

- Extrator de gorduras 

- Freezer 

- Geladeira 

- Lavador de gases 

- Liquidificador 

- Micro destilador de Kjeldhal 
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- Microscópio estereoscópio 

- Moinho de facas 

- Mufla 

- ph-metro 

- Pic Lic 

- Pipetador Automático 

- Polarímetro 

- Refratômetro de Abbe 

- Torneira elétrica 

 

LABORATÓRIO DE TOXICOLOGIA 

• Área : 50 m² 

 

Equipamentos: 

- Banho-maria 4 bocas BI Volt 

- Centrifuga completa 

- Agitador Mag. com Aquec. 

- Lâmpada marca UVP 

- Bomba Speedivac 

- Refrigerador 

- Freezer vertical 

- Banho-maria para 80 tubos 

- Agitador de tubos tipo Vortex 

- Agitador VORTEX  

- Estufa de 50 a 300 C 

- Escorredor/Secador de vidraria revestido em fórmica (0.60x0.50) 

 

LABORATÓRIO DE HOMEOPATIA /FARMÁCIA ESCOLA  

• Área : 200 m² 

 

Equipamentos: 

- Balança analítica 

- Banho-maria 

- Agitadores mecânicos 
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- Balanças semi-analiticas 

- Estufa de esterilização e secagem 

- Agitador magnético, com aquecimento 

- Pipetador 

- Painel para vidraria 

- Termo-higrometro 

- Formas de óvulos 

- Formas de supositórios 

- Tableteiros (100 a 300 mg) 

- Dinamizador de fluxo continuo 

- Refrigerador 

- Destilador de água capacidade 50 l/ hora 

- Ph-metros 

- Câmara de exaustão para balanças 

- Alcoômetros 

- Aparelho para ponto de fusão 

- Dinamizador mecânico 

- Almofada contadora 

- Misturador de pó 

- Dispensadores de volume com frasco acoplado 

- Almofadas de espuma forradas para dinamização manual (25x25x15) 

- Reservatórios de água (10 l) 

- Reservatórios de álcool (10 l) 

 

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 

• Área : 70 m² 

 

Equipamentos: 

- Agitador mecânico 

- Balanças analíticas digitais (0, 0001 g a 200 g) 

- Chuveiro lava-olhos 

- Estufa de secagem e esterilização 

- Geladeira 

- Potenciômetro 
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- Termo-higrômetro 

- Viscosímetro Brookfield 

- Dissolutor 

- Desintegrador 

- Friabilômetro 

- Aparelho de dureza 

- Mesa agitadora 

- Banho de ultra som 

- Centrifuga 

- Banho-maria 

- Karl Fischer  

- Aparelho de ponto de fusão 

- HPLC 

- Espectrofotômetro 

- Milli-Q 

- Destilador 

- Estufa a vácuo 

- Capela UV/Visível/luz amarela 

- Mufla 

- Câmara exaustora para balança 

- Capela de extensão de gases 

- Cronômetros 

- Câmara de fluxo laminar 

 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA FARMACÊUTICA 

• Área : 80 m² 

 

Equipamentos: 

- Moinho de 3 rolos tipo SM 

- Homogenizador do tipo HO 

- Camisa de aquecimento tipo HHO 

- Recirculação de produto tipo HO/UA 

- Misturador planetário  

- Bomba dosadora de 5 – 30 ml tipo DP 30 
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- Bomba dosadora de 20 – 150 ml do tipo DP 150 

- Pistões de enchimento diâmetro de 6 mm 

- Pistões de enchimento diâmetro de 8 mm 

- Dispositivo de enchimento de pomadas de 10 a 200 ml, tipo FDS, incluindo 

- Conjunto de pistões dosadores de 2, 4 e 8 mm de diâmetro  

- Moinho de bolas tipo KM 10 

- Drageadeira de  9,5 litros tipo DKE 

- Aquecimento por lâmpada infravermelha incluindo suporte 

- Lâmpada de reserva 

- Tambor do tipo polimetano tipo PT 

- Granulador a seco tipo TG 2000 

- Granulador a úmido incluindo duas peneiras (aberturas de 1,0 e 2,0 mm) 

- Misturador rápido tipo SW 1/S 

- Compressora do tipo EKO 

- Secador/Granulador – leito fluidizado 

- Estufa para secagem de pós, com circulação de ar e bandejas (20) 

- Equipamento de extrusão e esferonização tanque aço inox, para líquidos, com 

agitador 

- Refrigerador 

- Câmara Exaustão de Gases 

- Chuveirão 

- Lava-olhos 

- Placa aquecedora 

- Ph-metro 

- Selador térmico 

- Selador de bisnaga 

- Encapsuladora de grânulos 

- Encapsuladora de inox 

- Desumidificador 

- Purificador de ar 

- Balança digital capacidade 1200 g 
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ALMOXARIFADO 

• Área : 40 m² 

 

Equipamentos: 

- Estrado de madeira 

- Geladeira 

- Estantes 

- Termo hidro com relógio 

- Purificador de ar 

- Cofre 

- Ar condicionado 

- Setor de inflamáveis: 

- Estrados 

- Termo hidro com relógio 

- Extintor de incêndio 

- Setor de matérias primas: 

- Cofre 

- Termo hidro com relógio 

- Geladeira 

- Estantes 

- Purificador de ar 

- Ar condicionado 

- Estrados 

 

      LABORATÓRIO DE QUÍMICA I , II, ANÁLISE INSTRU MENTAL E SALA DE 

BALANÇA 

  

 

Descrição do Material de Consumo 

1-Naftol (alfa) 100g (vetec) 

2,4 Dinilnafenilhidrazina 25g (vetec) 

2-Naftol (beta) 100g (vetec) 

Alaranjado de metila 100g (synth) 
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Azul de bromocresol 25g (vetec) 

Azul de bromotimol 25g (synth) 

Azul de metileno 25g (synth) 

Azul de metileno 25g (synth) 

Azul de Timol 5g (vetec) 

Calcon 50g (vetec) 

Cloridrato de Hidroxilamina 250g (vetec) 

D(-) Arabinose 25g (vetec) 

D(-) Frutose puríssima 100g (vetec) 

D(-) Glicose anidra 250g (synth) 

D(+) Maltose monohidratado 100g (vetec) 

Diclorofenol 5g (vetec) 

Difenilamina 100g (vetc) 

Difenilamino Sulfonato de sódio 10g (vetec) 

EDTA. P.A. 500g (CRQ) 

Entellan novo 100ml (merck) 

Eosina amarelada 25g (vetec) 

Fenolftaleína 1% 1000ml  (synth)  

Fenolftaleína 500g 

Floroglucinol P.S 100g (vetec) 

Fucsina  básica 25g (vetec) 

Fucsina básica 25g (vetec) 

Glicina 500g (vetec) 

Hematoxilina 10g (vetec) 

Hidroquinona 250g (Synth) 

L(+) Arabinose 25g vetec) 

L-Arginina 100g (Synth) 

L-Tirosina 100g (synth) 

Ninhidrina 100g (vetec) 

Orcina 25g (vetec) 

Pirocatecol P.A 100g (vetec) 

Preto de eriocromo T 100g (CRQ) 

Resorcinol 100g (vetec) 
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Safrinina 25g (vetec) 

Timolftaína 25g (vetec) 

Verde Bromocresol 25g (vetec) 

Vermelho de metila 25g (vetec) 

Vermelho de metila 25g (vetec) 

Violeta cristal 25g (synth) 

 

Acetanilida 500g (vetec) 

Acrilamida 500g (vetec) 

Amido milho 500g (anchieta) 

Amido solúvel 500g (synth) 

Biftalato de potássio 500g (synth) 

Bis-Acrilamida 

Cafeína anidra 500g (synth) 

Diclorobenzeno 500g (vetec) 

Fenol 100g (synth) 

Fenol 250g (ensaio) 

Graxa de silicone 

Glicerina 1000mL (Cinética)  

Permanganato de potássio 500g (synth) 

Scarose 1000g (Synth) 

Tartarato de potássio 500g (mogiglass) 

Uréia 500g (synth) 

Uréia 500g (Vetec) 

Zinco metálico 

 

Acetado de chumbo 500g (vetec) 

Acetato de chumbo 250g (synth) 

Acetato de cobre 500g (synth) 

Acetato de etila 1000mL (Vetec) 

Acetato de sódio 500g (synth) 

Bicarbonato de sódio 500g (synth) 

Bióxido de manganês 500g (synth) 



 

 

248

Brometo de sódio  

Carbonato de cálcio 500g (synth) 

Carbonato de sódio 500 (synth) 

Citrato de sódio 500g (synth) 

Cloreto de alumínio 1000g (synth) 

Cloreto de alumínio 500g (Vetec) 

Cloreto de amônio 500g (synth) 

Cloreto de bário 250g (synth) 

Cloreto de cálcio 500g (synth) 

Cloreto de cálcio 500g (vetec) 

Cloreto de cálcio 1000g (Vetec) 

Cloreto de magnésio 500g (synth) 

Cloreto de potássio 500g (synth)  

Cloreto de zinco 500g (vetec) 

Cloreto férrico hexahidratado 250g (vetec) 

Cloreto férrico Hexahidratado 500g (vetec) 

Cloreto de sódio 500g (Cinética)  

Cromato de potássio 250g (synth) 

Cromato de potássio 250g (synth) 

Cromato de potássio 500g (synth) 

Dicromato de potássio 250g (synth) 

Hipoclorito de sódio 1000ml (vetec) 

Oxalato de sódio 500g (synth) 

Oxalato de sódio 500g (vetec) 

Óxido de alumínio 500g (synth) 

Óxido de cobre 250g (vetec) 

 

Descrição 

Subnitrato de bismuto 

Fosfato de sódio 500g (synth) 

Fosfato de sódio 500g (synth) 

Iodeto de potássio 100g (vetec) 

Iodeto de potássio 25g (ensaio) 
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Iodeto de potássio 500g (synth) 

Iodeto de potássio 500g (vetec) 

Iodeto de sódio 100g (vetec) 

Iodeto de sódio 250g (synth) 

Iodo 100g  (synth) 

Iodo 100g  (synth) 

Iodo sólido 25g (ensaio) 

Molibdato de amônio 500g (vetec) 

Nitrato de chumbo 500g (vetec) 

Nitrato de chumbo 500g (vetec) 

Nitrato de prata 100g (vetec) 

Nitrato de prata 100g (vetec) 

Nitrato de prata 25g (synth) 

Nitrato de sódio 1000g (vetec) 

Nitrato de sódio 500g (CRQ) 

Nitrato de sódio 500g (synth) 

Nitrato de sódio 500g (vetec) 

Sulfato de alumínio 

Sulfato de amônio 250g (synth) 

Sulfato de cobre 500g (synth) 

Sulfato de ferro 2 500g (synth) 

Sulfato de ferro 3 500g (vetec) 

Sulfato de magnésio 500g (synth) 

Sulfato de manganês 500g(synth) 

Sulfato de sódio 500g (synth) 

Sulfato de zinco 250g (synth) 

Sulfito de sódio 500g (vetec) 

Metabissulfito de sódio 500g (Cinética) 

Tiocionato de amônio 500g (vetec) 

Tiocionato de potássio 500g (CRQ) 

Tiocionato de sódio 500g (vetec) 

Tiossulfato de sódio 1000g (vetec) 

Tiossulfato de sódio 500g (vetec) 
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Tiossulfato de sódio anidro 1000g (vetec) 

 

 

 

Descrição 

Água oxigenada vol.10 

Caseína 500g (synth) 

Enxofre 500g (synth) 

Formoldeido 1000ml (cromoline) 

Fucsina fenicada 1000ml 

Glicerina 

Hidróxido de amônio 1000ml (cromoline) 

Hidróxido de amônio 1000ml (synth) 

Hidróxido de bário 500g (synth) 

Hidróxido de bário 500g (vetec) 

Hidróxido de cálcio 500g (vetec) 

Hidróxido de potássio 500g 

Hidróxido de potássio 500g (Vetec) 

Hidróxido de sódio (synth) 

Hidróxido de sódio 1000g (vetec) 

Hidróxido de sódio 500g (vetec) 

Hidróxido de sódio 500g (Vetec) 

Peróxido de hidrogênio 1000ml (synth) 

Violeta genciana 1000ml (cromoline) 

Violeta genciana 500ml (dolles) 

 

Descrição 

Aldeído benzóico 1000ml (vetec) 

Azul de metileno 1000ml (cromoline) 

Carvão ativo 500g (cromoline) 

Lugol forte 1000ml (holoquimica) 

Lugol gram 1000ml (cromoline) 

Reativo fehling “b” 1000ml (cromoline) 
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Sílica gel 60 500g  (vetec) 

Sílica gel 60G 500g (vetec) 

Sílica gel branca 500g (Cromoline) 

Sílica gel 60G (Vetec) 

Sódio metálico 1000ml (vetec) 

Solução Tollens “a” 500ml (cromoline) 

Tetracloreto de carbono 1000ml (cromoline) 

 

Ácido acético 1000mL (Cinética) 

Acido Acético Glacial 1000mL (Cromoline) 

Acido Acético Glacial 1000mL (Cromoline) 

Acido Acético Glacial 1000mL (Synth) 

Acido Acético Glacial 1000mL (Synth) 

Acido Acetil Salicílico 250g (Synth) 

Acido Acetil Salicílico 500g (Vetec) 

Acido Aminoacético 100g (Synth) 

Acido Ascórbico L(+) 100g (Vetec) 

Acido Benzóico 100g (Synth) 

Ácido benzóico 1000g Synth) 

Acido Bórico     200g 

Acido Clorídrico 1000mL (Synth) 

Acido Clorídrico 1000mL (Synth) 

Ácido 3,5 dinitrobenzóico 100g (Vetec) 

Ácido 3,5 dinitrosalicílico 25g (Vetec) 

Acido Fosfomolíbdico 25g (Vtec) 

Acido fosfórico 1000mL (Synth) 

Acido gálico 100g (Vetec) 

Acido Glutâmico L(+) 100g (Vetec) 

Acido Oxálico dihidratado 500g (Vetec) 

Acido Oxálico dihidratado 500g (vetec) 

Acido Propiônico 1000mL (Vetec) 

Acido Salicílico 250g (Synth) 

Acido Sulfanílico 100g (Synth) 
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Acido Sulfúrico 1000mL (Synth) 

Acido Sulfúrico 1000mL (Synth) 

Acido Tricloroacético 500g (Synth) 

 

Acetaldeido 1000ml (vetec) 

Acetato de (etila 1000ml (vetec) 

Anidrido acético 100ml (synth) 

Anilina 1000ml (synth) 

Anilina 1000ml (vetec) 

Anilina 1000mL (Synth) 

Benzeno 500ml (cromoline) 

Cloreto de metileno 1000ml 

Cloreto de metileno1000ml (vetec) 

1,4 diclorobenzeno 500g (Vetec) 

Formol 37% 1000mL (Tec-Lab) 

Orto-toluidina 500ml (vetec) 

Toluol 1000ml (synth) 

 

Álcool (Iso) amílico 1000mL (Synth) 

Álcool (Iso) Butílico 1000mL (Vetec) 

Álcool (Iso) Butílico 1000mL (Vetec) 

Álcool Benzílico 1000mL (Synth) 

Alcool Butílico secundário 1000mL (Vetec) 

Álcool Butílico Terciário 1000mL (Vetec) 

Álcool Iodado 2% 1000mL (Cromoline) 

Álcool Metílico 1000mL (Cromoline) 

Álcool Metílico 1000mL (Synth) 

Álcool n-Butílico 1000mL (Synth) 

 

Acetona 1000ml (cromoline) 

Clorofórmio 1000ml (synth) 

Clorofórmio 1000mL (synth) 

Éter de petróleo 1000ml (synth) 



 

 

253

Éter etilico 1000ml (F-maia) 

Éter etílico 1000ml (F-maia) 

Éter etílico 1000mL (Vetec) 

Éter dietílico 1000mL (Vetec) 

Éter sulfurico1000ml (antaris) 

Hexano 1000ml (cromoline) 

Hexano1000ml (synth) 

Xilol 1000ml (synth) 

 

Agitador magnético (novo) 

Agitador magnético com aquecimento 

Armário diretório p/ vidrarias 

Armário p/ matérias dos acadêmicos 

Balanças analíticas 

Bico de gás 01 

Bico de gás 02 

Bico de gás 03 

Bico de gás 04 

Bico de gás 05 

Bico de gás 06 

Capela 

Espectrofotômetro 

Estufa Farmacotécnica 

Manta aquecedora 

PHmetro 

 

Aparelho de aquecimento Quimis 

Aparelho p/ aquecer  

Armário p/ vidrarias 

Balança Analítica 

Balança semi-analitica 

Balança semi-analítica 

Bico de gás 01 
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Bico de gás 02 

Bico de gás 03 

Bico de gás 04  

Bico de gás 05 

Bico de gás 06 

Bico de gás 07  

Bico de gás 08 

Centrífuga 

Capela  

Formo mulfa Quimis 

Placa aquecedora 

Suporte de pipetas 

 

Armário de vidro para vidrarias 

Bancadas retangulares de mármore 

Chuveiro 

Estande de vidro para materiais dos alunos 

Lâmpadas fluorescentes 

Lava olhos 

Lixeira de pedal 

Pias de mármore 

Quadro branco médio 

Sala de balança (com 2 bancadas de mármore) 

Ventiladores 

 

Armário de ferro para materiais dos alunos 

Armário para vidrarias 

Bancada retangular de mármore  

Lâmpadas fluorescentes 

Lava olhos/chuveiros 

Mesa retangular de mármore 

Mesas redondas de mármore 

Pias de mármore 
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Quadro branco grande 

Sala de balança (com 1 bancada de mármore) 

Ventiladores 

 

 

LABORATÓRIO FISIOLOGIA /FARMACOLOGIA 

 

DESCRIÇÃO do MATERIAL DE CONSUMO 

BALÃO VOLUMÉTRICO 10 ml 

BALÃO VOLUMÉTRICO 1000 ml 

BALÃO VOLUMÉTRICO 50 ml 

BALÃO VOLUMÉTRICO 500 ml 

BASTÃO DE VIDRO 

BÉQUER 100 ml 

BÉQUER 1000 ml 

BÉQUER 150 ml 

BÉQUER 250 ml 

BÉQUER 50 ml 

FUNIL DE VIDRO 

PIPETA GRADUADA 1 ml 

PIPETA GRADUADA 10 ml 

PIPETA GRADUADA 25 ml 

PIPETA GRADUADA 5 ml 

PROVETAS 1000 ml 

TERMÔMETROS 

TUBOS DE DUHRAN 

TUBOS DE ENSAIO 

TUBOS DE ENSAIO G 

VIDROS DE RELÓGIO 

ALCOOL (LITROS) 70% 

ALGODÃO  

APAGADOR 

CAIXA DE LUVA M 
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DESCARPACK 

ESPÁTULAS INOX 

ESPONJAS 

ESTANTE P/ TUBO DE ENSAIO 

FITA CREPE 

LIMPOL 

LIXEIRA GRANDE 

LIXEIRA PEQUENA 

PÊRA 

PINÇA ANATÔMICA 

PINCEL P/ RETROPROJETOR 

PISSETA 

GAIOLA P/ ROEDORES 

PLACAS DE CORTIÇA 

ESCOVAS DE AÇO 

SACO LEITOSO 

DESTILADOR 

ARMÁRIO  

BALANÇA 

BICO DE BUNSEN 

BANCOS C/ TAMPO DE PLASTICO 

 

 

 14. 6. PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DE SEGURANÇA - 

 Todos os laboratórios terão em armário com os equipamentos de proteção individual: 

- Óculos de segurança 

- Toucas  (caixas) 

- Luvas de procedimento: - tamanho pequeno (caixas) 

                                     - tamanho médio (caixas) 

           - tamanho grande (caixas)  

- Máscaras com carvão ativado 

- Máscaras para pó (caixas) 

- Avental de visitante 

- Pro pés (caixas) 
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- Caixa de primeiros socorros 

 

Lava-olhos – estarão em todas as bancadas dos laboratórios. 

Chuveiro – estarão colocados em áreas de circulação dos laboratórios em 

pontos estratégicos. 

 

- Todos os laboratórios terão ar condicionado, exaustão e bancadas com sistemas 

de instalação elétrica, água e esgoto conforme normas de segurança. 

- Em cada laboratório terá extintor de incêndio próximo à porta em local visível e 

demarcado, contendo também afixado nele folheto de orientação de uso. 

 

No regulamento dos laboratórios estão dispostas as normas básicas de 

segurança e a Instituição Mantenedora disponibilizará os equipamentos obrigatórios 

necessários à segurança dos corpos docente e discente. Destacamos aqui: 

- Manual de BIOSEGURANÇA 

- Extintores de incêndio 

- Agentes de segurança 

Além disso para cada laboratório existe um regulamento especifico. 

Determinando-se assim, os requisitos básicos para a proteção da vida e da 

propriedade nas suas dependências, onde são manuseados produtos químicos e 

equipamentos. Essas normas se aplicam a todas as pessoas alocadas no laboratório e 

também aquelas que não estejam ligadas ao mesmo, mas que tenham acesso ou 

permanência autorizada às suas dependências. 
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14. 7. DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS LABORATORIAIS  

 

Laboratórios  Área Observações  

Química geral e Inorgânica/ Química 

analítica/ Química Orgânica  

 

70 m² 

- Laboratório de disciplinas afins 

do 1º, 2º, 4º semestres 

 

Anatomia Humana  - Uso comum com Curso de 

Enfermagem 

Histologia / Embriologia / Fisiologia   - Uso comum com Curso de 

Enfermagem 

Farmacobotânica / Farmacognosia / 

Fitoterapia 

 

70 m² 

- Laboratórios de disciplinas 

afins do 2°, 4° e 8° semestres  
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Biofísica / Bioquímica  50m² - Laboratório de disciplinas afins 

do 3° e 4° semestres  

- Já existe 

- Uso comum com Curso de 

Enfermagem 

Parasitologia  50 m² - 3° semestre do Curso 

Análise Instrumental  50 m² - 3° semestre do Curso 

Imunologia  50 m² - 3° semestre do Curso  

Farmacologia / Farmácia Clinica 50 m² - Para disciplinas do 4°, 5° e 6° 

semestres 

Farmacotécnica / Cosmetologia 80 m² - Para disciplinas do 4°, 5° e 6° 

semestres 

Microbiologia Básica / Microbiologia Clinica  50 m² - Para disciplinas de 5° e  6° 

semestres 

Hematologia / Citologia Clinica 50 m² - Para disciplinas de 5° e  7° 

semestres 

Química Farmacêutica 70 m² - Para disciplinas de 5° e  6° 

semestres 

Bromatologia / Toxicologia Aplic. a Alimentos 50 m² - Para disciplinas de 5° e 8° 

semestres 

Toxicologia / Toxicologia Clinica 50 m² - Para disciplinas de 6° e 7° 

semestres 

Homeopatia  50 m² - Para disciplinas de 6° 

semestre 

Controle de Qualidade 80 m² - Para disciplinas de 7° e 8° 

semestres 

Tecnologia Farmacêutica / Biotecnologia 

Farmacêutica  

80 m² - Para disciplinas de 7°, 8° e 9° 

semestres 

Total de Área Laboratorial 950 m² A construção ocor reu de forma 

gradativa conforme implantação e 

desenvolvimento do Curso de 

Farmácia. 
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14. 8. CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO  

 

    

Sala/ 

Laboratórios 

 

Área 

 

1°sem  

 

2°sem  

 

3°sem  

 

4°sem  

 

5°sem  

 

6°sem  

 

7°sem  

 

8°sem  

 

9°sem  

 

10°sem  

Sala 

Coordenação 

40 

m² 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Anatomia 

Humana 

  

x 

         

Química Inorg. / 

Analítica 

Orgânica 

 

70 

m² 

 

x 

 

x 

  

x 

      

Histologia/ 

Embriologia/ 

Fisiologia 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

       

Farmacobotânica/  

Farmacognosia/ 

Fitoterapia 

 

70 

m² 

 

 

 

x 

  

x 

    

x 

  

Biofísica/ 

Bioquímica 

 

 

 

  

 

 

x 

 

x 

      

Parasitologia 70 

m² 

   

x 

       

Análise 

Instrumental  

50 

m² 

   

x 

       

Imunologia 50 

m² 

   

x 
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Farmacologia/ 

Farmácia  

Clinica 

50 

m² 

    

x 

 

x 

 

x 

    

Farmacotécnica/ 

Cosmetologia 

80 

m² 

    

x 

 

x 

 

x 

    

Microbiol. Básica/  

Microbiol. Clinica  

50 

m² 

     

x 

 

x 

    

Hematologia/ 

Citologia Clinica 

50 

m² 

     

x 

  

x 

 

   

Química 

Farmacêutica 

70 

m² 

     

x 

 

x 

    

Bromatologia/ 

Toxicologia Apl. a 

Alimentos 

 

50 

m² 

     

x 

   

x 

  

Toxicologia/ 

Toxicologia 

Clinica  

 

50 

m² 

      

x 

 

x 

   

Homeopatia 50 

m² 

      

x 

    

Controle de 

Qualidade 

80 

m² 

       

x 

 

x 

  

Tecnologia Farm/ 

Biotecnologia 

Farm.  

 

80 

m² 

 

 

      

x 

 

x 

 

x 
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Semestres  Área a construir N° Laboratórios   

1° 70 m²  

1 

- Quím. Geral e Inorgânica 

- Analítica Orgânica 

2°  

70 m² 

 

1 

- Farmacobotânica 

- Farmacognosia 

- Fitoterapia 

3°  

170 m² 

 

3 

- Parasitologia 

- Analise Instrumental 

- Imunologia 

4°  

130 m² 

 

2 

- Farmacologia  

- Farmácia Clinica 

- Farmacotécnica 

- Cosmetologia 

5°  

 

220 m² 

 

 

4 

- Microbiologia Básica/ 

Microbiologia Clinica 

- Hematologia/ Citologia Química 

Farmacêutica  

- Bromatologia/ Toxic. Apl. 

Alimentos 

6°  

100 m² 

 

2 

- Toxicologia 

- Toxicologia Clinica 

- Homeopatia 

7°  

160 m² 

 

2 

- Controle de Qualidade 

- Tecnologia Farmacêutica/ 

Biotecnologia 

Total          920 m² 15  

 

 

Observação: 

• O Curso de Farmácia da Faculdade do Futuro terá 18 laboratórios, atendendo à 

29 conteúdos disciplinares práticos do currículo e os 8 estágios parciais. 

• A previsão é de que em 3 anos e meio todos os laboratórios estejam construídos 

conforme distribuição de prioridade por semestre da tabela acima.      
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15. LINHAS DE PESQUISA E EXTENSÃO 

15. 1. DIRETRIZES GERAIS DE PESQUISA 

 

A concepção das atividades de pesquisa na Faculdade do Futuro se baseará na 

orientação destas para o desenvolvimento regional, sendo esta a grande área temática 

de atuação. Baseada nisto, a pesquisa será pautada pela produção de novos 

conhecimentos e a aplicação destes à realidade regional, priorizando o atendimento 

das demandas dos diferentes segmentos da sociedade, voltando-se à solução de 

problemas concretos e desenvolvendo as potencialidades da comunidade regional, 

com vistas à melhoria da qualidade de vida da população da área abrangida pelA 

Faculdade do Futuro. 

A FACULDADE DO FUTURO desenvolverá projetos de pesquisa nas seguintes 

áreas temáticas: 

� qualificação do processo educacional; 

� meio ambiente; 

� sociedade e política; 

� saúde e ação social; 

� desenvolvimento da agricultura; 

� desenvolvimento tecnológico; 

� desenvolvimento da industria, comercio e serviços. 

Considerando o perfil do graduado em Curso de Farmácia que tem como 

pressuposto básico a formação de um profissional com conhecimentos científicos, 

capacidade técnica e habilidades para definição, promoção e aplicação de políticas de 

saúde, participação no avanço da ciência e tecnologia, atuação em equipes 

multidisciplinares, em todos os níveis de atenção sanitária, a proposta de integração do 

ensino com a pesquisa e a extensão é a seguinte: 

� inicialmente, a pesquisa e a extensão devem servir de subsídio para as 

atividades pedagógicas, estimulando a iniciativa à aprendizagem, indispensável 

no processo de formação continuada; 

� comprometer o aluno com o desenvolvimento científico e a busca do avanço 

técnico associado ao bem estar, à qualidade de vida e ao respeito aos direitos 

humanos; 
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� estimular atividades extra-curriculares de formação, como iniciação científica, 

monitoria, atividades de extensão, estágios, disciplinas optativas e outras, 

julgadas pertinentes; 

� vincular a teoria e a prática farmacológica ao desenvolvimento constante da 

pesquisa sempre buscando atender, prioritariamente, a produção de 

conhecimentos novos e a aplicação destes à realidade regional, em vista as 

demandas dos diferentes segmentos da sociedade. 
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Considerando, também, os fundamentos básicos – Ensino, Pesquisa e Extensão 

– que balizam a missão das IES, integrada com sua Comunidade, a produção científica 

é um de seus objetivos primordiais. Neste contexto, A Faculdade do Futuro 

desenvolverá uma estrutura na qual o Curso de Farmácia se integrará através dos 

campos de atuação do profissional farmacêutico. Para tanto, buscará constituir o 

quadro de docentes com profissionais que, além da qualificação técnica mínima, tem 

na sua formação complementar, pesquisas já desenvolvidas a nível de pós-graduação 

strictu sensu nas áreas da modalidade do Medicamento e suas possíveis interfaces. 

No atual estágio de desenvolvimento da tecnologia farmacêutica, quando a 

indústria evoluiu no sentido de constituir-se, essencialmente, em indústria de 

Atividades de Pesquisa 

Área Temática 

Desenvolvimento 
Regional 

Processo Educacional 

Meio Ambiente 

Sociedade e Política 

Saúde e Ação Social 

Agricultura 
Tecnologia 

Indústria, Comércio e Serviços  
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transformação de substâncias químicas, recebidas prontas, em medicamentos, 

deixando de elaborar a matéria-prima que usa, o papel da Farmácia passou também 

por modificações. Na medida em que, aos médicos e ao público consumidor, foi-se 

impondo à preferência pelo produto industrializado – em razão de maior rigor na 

dosagem, melhor técnica de preparação e conservação mais prolongada – diminui a 

prática do aviamento de fórmulas. Desapareceu, assim, quase por completo, da 

Farmácia, atividade artesanal da manipulação de medicamentos (farmácia de 

dispensação), tornando-se o estabelecimento quase exclusivamente comercial e, 

mesmo, expandindo-se sob esse aspecto, em mecanismo compensador, pela inclusão 

em seu repertório de cosméticos, produtos outros de toilette (pentes, escovas...), 

produtos alimentícios especiais etc. neste contexto, o farmacêutico deixou de ser o 

proprietário para apenas assumir a responsabilidade técnica dos estabelecimentos, 

transformando-se num dispensador do medicamento, dando seu nome para satisfação 

da exigência legal a troco de uma remuneração, sem nenhum comprometimento ético e 

social. 

A proposta do Curso de Farmácia da Faculdade do Futuro quer operar aí 

mudanças, transformando o papel do farmacêutico de um mero dispensador para um 

promotor de saúde. Isso, através da integração de ensino, da pesquisa e da extensão, 

no exercício pleno da farmácia que alie a ética ao lucro, comprometido com a 

transformação da realidade sócio-epidemiológica do país e, particularmente, da região. 

 

15. 2. ÁREAS TEMÁTICAS 

 

Para tanto, o Curso aponta como possibilidades de áreas de pesquisa e extensão: 

� saúde pública, integrado ao curso já implantado de Enfermagem, que já possui 

projetos na área da saúde, o que possibilita uma maior dinamização e 

potencialização de intervenções junto ao espaço loco-regional na perspectiva 

de qualificar o processo de produção de saúde; 

� saúde e ação social: atuação ética e responsável , com compreensão da 

realidade social, cultural e econômica de seu meio, propondo ações em 

benefício da sociedade; 
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15. 3. DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃ O 

 

O compromisso da extensão na Faculdade do Futuro é promover a socialização 

do conhecimento e a intervenção e sistemática na realidade através da discussão, 

reflexão e troca de saberes, desenvolvendo processos de integração da instituição com 

a comunidade regional de forma a contribuir para a melhoria de sua qualidade de vida. 

Para isso, A Faculdade do Futuro desenvolverá e acompanhará programas, 

projetos, cursos e eventos, promovendo a participação da população e a abertura de 

canais internos e externos do curso, possibilitando assim transformações fora e dentro 

da instituição. 

As diretrizes para o desenvolvimento da extensão visam estabelecer as 

prioridades que deverão orientar as ações na Faculdade do Futuro com relação ao 

incremento desta atividade: 

1.  Priorizar o desenvolvimento de projetos organizados em forma de 

PROGRAMAS, com ações e abordagens integradas, continuadas, 

comprometidas com os interesses na instituição, da comunidade e com o 

desenvolvimento regional. 

2.  Incentivar programas e projetos que integrem diferentes áreas do conhecimento 

e diferentes segmentos das comunidades acadêmica e regional. 

3.  Promover a consolidação dos programas de extensão. 

4.  Apoiar os programas e projetos articulados à pesquisa (e/ou linhas de pesquisa) 

e ao ensino, tanto no que se refere à graduação quanto à pós-graduação. 

5.  Dar continuidade à busca de recursos financeiros através do envolvimento em 

parcerias e redes, visando ao crescimento auto-sustentável das atividades de 

extensão. 

6.  Apoiar a publicação regular dos resultados e dos relatórios dos programas de 

extensão. 

7.  Auxiliar na definição das atividades de extensão dos grupos de pesquisa. 

8.  Otimizar os processos administrativos e gerenciais ligados à extensão. 

9.  Conquistar o reconhecimento da qualidade e da excelência da extensão, 

ampliando a participação da Faculdade do Futuro junto às parcerias e aos 

diferentes segmentos da comunidade regional. 
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10.  Fomentar a construção de parcerias com organizações não-governamentais. 

11.  Priorizar o atendimento às demandas dos diferentes segmentos da comunidade 

regional, que estejam voltadas à reflexão e à solução de problemas concretos da 

sociedade. 

12.  Possibilitar a utilização de disciplinas dos cursos de Farmácia e Enfermagem 

continuada presencial e a distância, através de extensão, promovendo a 

ampliação do número de vagas para a comunidade. 

13.  Apoiar a oferta de disciplinas dos cursos de graduação como educação 

continuada através da extensão. 

14.  Apoiar a iniciativa dos docentes que visem a articulação das suas atividades, 

potencializando, deste modo, suas ações. 

15.  Integrar acadêmicos e apoiar a sua participação nas atividades de extensão 

através de bolsas e/ou estágios curriculares. 

16.  Organizar, manter e administrar um sistema de informação das atividades de 

extensão, editando, anualmente, o seu relatório. 

17.  Estimular a implantação e o aprimoramento: 

• De projetos e programas institucionais de prestação de assessorias, 

consultorias e formação continuada para as empresas, criando mecanismos 

que incentivem a organização dessas ações; 

• De programas de acompanhamento do egresso no mercado de trabalho 

(formação em serviço); 

• De projetos que ampliem a vinculação do acadêmico coma universidade; 

• De programas voltados para a atualização e formação de gestores municipais 

na região de abrangência da Faculdade do Futuro; 

• De projetos de integração com os estágios dos cursos de graduação na busca 

da relação teoria-prática e do atendimento das necessidades da comunidade; 

•  De programas voltados para a construção de propostas político-pedagógicas 

da educação nos municípios e para a formação em serviço de professores. 

 

18.  Instituir e consolidar um processo de avaliação de projetos continuados de 

extensão. 
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19.  Estabelecer forma de interlocução e acompanhamento dos projetos e programas 

continuados, visando à qualificação das atividades de extensão e ao 

aperfeiçoamento dos seus mecanismos de avaliação. 
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15. 4. PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO PROPOSTOS 

PELO CURSO DE FARMÁCIA DA FACULDADE DO FUTURO 

 

Os programas e projetos de Pesquisa e Extensão da Faculdade do Futuro a 

serem desenvolvidos pelo Curso de Farmácia junto com o Curso de Enfermagem da 

Faculdade do Futuro visam a investigação cientifica e tecnológica como um valioso 

instrumental pedagógico e social para a consecução dos seus objetivos educacionais. 

O fazer ciência, participando de atividades de pesquisa básica ou aplicada, tem 

um importante papel na formação do estudante universitário, no despertar e aprimorar 

de qualidade que refletem no preparo de um profissional capacitado a enfrentar os 

problema do dia-a-dia. Espera-se do novo profissional a capacidade de dar respostas 

concretas e imediatas aos problemas que surgem em sua atividade diária, quando 

engajado no mercado de trabalho. A investigação do desconhecido ajuda a tomar uma 

mente organizada no método cientifico, na analise critica frente a novos desafios e na 

proposição e verificação experimental de hipóteses de trabalho a serem testados 

deforma sistemática. O espírito analítico-crítico, a inovação de soluções, a 

engenhosidade e o empreendedorismo, entre outras, são qualidades trabalhadas no 

cotidiano da pesquisa, importantes, também, no processo de formação do acadêmico 

por desenvolver neste características desejáveis como autoconfiança, liderança e 

versatilidade. Por sua vez o participar em pesquisas de ponta, assim consideradas por 

representarem avanços significativos no conhecimento humano ou tecnologicamente 

melhorias importantes na qualidade de vida do cidadão, contribuem para despertar no 

estudante universitário um sentimento de participação e de interação com sua 

comunidade. Estas pesquisas de ponta, na maioria das vezes de caráter 

multidisciplinar, estimulam a formação do cidadão, capacitado a trabalhar integrado a 

equipes, reconhecendo o papel do individuo e valorizando o trabalho do conjunto, 

aspectos estes hoje considerados fundamentais na formação de um executivo de 

sucesso. 

A FACULDADE DO FUTURO reconhecendo e apoiando a inserção da pesquisa 

em seu projeto pedagógico, tem como um dos objetivos explicados em seu Projeto de 

Desenvolvimento Institucional – PDI: “O instituto parte da premissa de que pesquisa 

acadêmica, deve englobar toda investigação, que utiliza o método cientifico como 

instrumento de descoberta e entendimento com a realidade. Pesquisar pois é, realizar 



 

 

271

uma investigação contínua de um determinado ponto da realidade, através de 

fundamentação teórica e levantamento rigoroso de dados empíricos, de modo a 

permitir que esta teorização resulte, através da comprovação, na ampliação dos 

conhecimentos sobre a realização investigativa.” 
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PESQUISA EXTENSÃO 

ENSINO 
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Na implantação do Curso de Farmácia, Pesquisa, Ensino e Extensão, são as 

três áreas que se integram de forma a interagir como ponte para socializar os 

conhecimentos produzidos. 

 

15. 5. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PESQUISA 

Três diretrizes nortearão a pesquisa da Faculdade d o Futuro 

• Disciplina, seriedade, método e sistematização de procedimentos. 

• Fazer da investigação o meio a se qualificar o ensino de graduação e pós-

graduação (lato sensu e stricto sensu). 

• Buscar a institucionalização das pesquisas permitindo o avanço de qualitativo 

das ações no ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento cultural. 

 

Para atingir estas diretrizes merecerá por parte do Instituto atenção especial, o 

treinamento de professores em tempo integral ou parcial em métodos e técnicas de 

pesquisa, buscando parceria junto a outras Instituições de ensino que possuam 

tradição, produção e competência na área. 

O instituto procurará apoio técnico e financeiro junto a entidade mantenedora e 

demais órgãos interessados. 
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A FACULDADE DO FUTURO conforme o estabelecido em seu PDI, objetivará 

alcançar meta de sua política institucional de pesquisa utilizando as seguintes 

estratégias básicas: 

� Criação de métodos temáticos integrados: utilizando docentes, instalações e 

materiais da graduação com linhas de investigação em comum. 

�  Intercambio acadêmico com instituições cientificas: buscando docentes 

pesquisadores em outras instituições cientificas para promover e estimular a 

produção cientifica da comunidade acadêmica, através e cursos, seminários, 

oficinas e palestras. 

� Treinamento de Recursos Humanos: para docentes e discentes que estiverem 

envolvidos com ações de pesquisa. 

Estas estratégias básicas, tornam-se objetivas, possibilitarão a criação de 

serviço de educação continuada e, a organização de um banco de dados sobre os 

egressos da Faculdade do Futuro. 
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1)  

 

Linha de Pesquisa: 

• Ensino e aprendizagem 

   

Objetivos: 

• Realizar pesquisas envolvendo o ensino de Estatística no ensino médio 

e universitário 

• Dar apoio estatístico em trabalhos de conclusão de curso, dissertação e 

tese 

 

Técnicas Utilizadas: 

• Software de estatística 

 

Serviços:  

• Assessorar trabalhos científicos que necessitem de tratamento 

estatístico em seus dados experimentais 

• Orientar projetos de pesquisa que necessitam de tratamento estatístico 

• Executar a analise estatística de dados provenientes de pesquisas 

 

   Núcleo Temático Integrado: 

• Bioestatística 

• Matemática 

• Metodologia da Pesquisa 

• Estágios 

2)  

     

  Linha  de Pesquisa:  

• Saúde e Educação 

 

  Objetivos: 

15.6. PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO 

PROPOSTOS PELO CURSO DE FARMÁCIA DA FACULDADE DO 

Projeto: Estatística 

Projeto: Estratégias Educacionais para a área de Saúde 
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• Investigar, no campo da área da Saúde e Educação, o estudo das 

Pedagogias Culturais e seus dispositivos de ação na mídia televisiva, 

impressa e telemática, bem como dos produtos envolvidos com a 

difusão cultural, tais como as revistas, livros, filmes, etc. 

• Examinar as políticas culturais de saúde no que elas são capazes de 

atuar pedagogicamente, conformando nossas identidades culturais 

 

  Técnicas Utilizadas: 

• Análise de vídeos (programas televisivos, filmes e anúncios), em 

termos de seleção de material 

•  Seleção e arquivamento de materiais/artefatos culturais, tais como 

livros, revistas, folhetos para a área da saúde 

 

  Serviços:  

• Atendimento de docentes e alunos no campo da saúde que se conectam 

a educação e as mais diferentes manifestações culturais. A intenção é 

poder, a médio prazo, assessorar órgãos governamentais e não-

governamentais, regionais e estaduais, na elaboração de ações e 

políticas culturais de saúde. Além disso, prestar serviços de análise 

cultural relacionados à Saúde e Educação, seja ela escolar ou não. 

• Suporte para um acervo de materiais midiáticos (filmes, anúncios, 

cartazes, fotogramas, discos, etc) e de textos especializados no campo da 

Saúde e Educação. A partir do acervo de filmes educacionais, construir 

uma videoteca, uma discoteca e uma coleção de imagens, de modo a 

documentar tanto as produções locais e regionais no campo da Saúde. 

 

 

3)  

     

   Linha de Pesquisa:  

• Saúde e Educação  

  

 Objetivos: 

Projeto: Poluição – Efeitos Ambientais e Biológicos 
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• Desenvolver pesquisas nas áreas de poluição: emissões de poluentes e 

a análise de seus efeitos ambientais e biológicos 

 

Técnicas Utilizadas: 

• Determinação Analítica de Poluentes 

• Espectrofotômetro de absorção atômica 

• Modelagem Matemática 

 

Serviços: 

• Quantificação e análise de poluentes 

• Saúde humana (efeitos biológicos da poluição)/ risco ocupacional 

• Monitoramento ambiental 

 

Núcleo Temático Integrado: 

• Fisiologia 

• Genética 

• Biologia Molecular 

• Patologia 

• Estágios 

• Citologia 

 

 

4)  

   

   Linha de Pesquisa:  

• Meio Ambiente e Tecnologia 

  

 Objetivos: 

• Desenvolvimento de pesquisas na área de tratamento de efluentes 

líquidos orgânicos e inorgânicos e resíduos sólidos domésticos e 

industriais 

• Avaliação de impactos e riscos ambientais 

 

Projeto: Resíduos 
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 Técnicas Utilizadas:  

• Cromatografia gasosa 

• Biodigestão anaeróbica energética 

• Adsorção e absorção de poluentes 

• Técnicas de coagulação e floculação 

• Processos eletroquímicos  

 

 Serviços: 

• Ensaios de solubilização de resíduos segundo normas ABNT 

• Ensaios de lixiviação de sólidos segundo normas AQBNT 

• Determinação analítica de turbidez, pH, alcalinidade, acidez 

• Determinação de área superficial de sólidos 

• Estudos de recuperação e tratamento de resíduos da industria 

 

 Núcleo Temático Integrado: 

• Operações Unitárias 

• Tecnologia Farmacêutica 

• Fundamentos de Biotecnologia 

• Controle de Qualidade 

• Química Geral e Inorgânica 

 

  

5)  

     

 Linha de Pesquisa: 

• Saúde e Ação Social 

 

 Objetivos: 

• Realizar pesquisas na área de microbiologia de alimentos 

 

  Técnicas Utilizadas: 

• Cultivo de bactérias 

• Cultivo de fungos 

Projeto: Microbiologia de Alimentos 
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• Colorações 

• Exame microscópico 

• Identificação bioquímica de bactérias 

 

  Serviços: 

• Realização de exames microbiológicos em alimentos derivados de 

animais e em água 

  Núcleo Temático Integrado: 

• Microbiologia 

• Micologia 

• Bioquímica 

• Microbiologia de Alimentos 

 

 

6)  

     

  Linha de Pesquisa : 

• Saúde e Meio Ambiente 

 

  Objetivos: 

• Avaliar o potencial oxidativo e antioxidativo de flavonóides e drogas 

antioxidantes em diferentes modelos experimentais 

• Avaliar o potencial oxidante/antioxidante de animais e plantas como 

bioindicador de poluição no ar e na água 

 

  Técnicas Utilizadas: 

• Técnicas para avaliar o estresse oxidativo 

• Lipoperoxidação em membranas biológicas: TBARS, QL 

• Determinação da atividade de enzimas antioxidantes: CAT, SOD, GTS, 

GSSH 

• Potencial antioxidante total (TRAP) 

• Quantificação de colágeno 

• Determinação de glicemia 

Projeto: Estresse Oxidativo e Antioxidantes 
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Serviços: 

• Medida de parâmetros biológicos indicativos de alteração bioquímica em 

cirrose e diabete experimental 

• Testes de efeitos de drogas antioxidantes nos modelos experimentais de 

cirrose e diabete 

• Modelos de estudo da síndrome hepatopulmonar 

• Avaliações de lesões  

 

Núcleo Temático Integrado:  

• Fisiologia 

• Farmacologia 

• Genética 

• Bioquímica 

• Biologia Molecular 

• Monografia Cientifica 

 

 

7)  

    

  Linha de Pesquisa: 

• Saúde e Educação 

  

  Objetivos: 

• Desenvolver estudos e pesquisas voltados para a área de Atenção em 

saúde 

• Desenvolver estudos de avaliação de serviços de saúde 

• Pesquisar novas metodologias que possibilitem qualificar o Sistema 

Único de Saúde 

• Desenvolver protocolos clínicos e de enfermagem baseados em 

evidência 

  

Técnicas Utilizadas:  

Projeto: Ensino em Atenção Primária 
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• Utilização de instrumentos de pesquisa em serviços de saúde para a 

Atenção Primária 

• Planejamento e programação de serviços de saúde 

• Avaliação de serviços de saúde 

 

 Serviços: 

• Produção de multimeios para o Ensino em atenção Primária 

• Desenvolvimento de materiais didático-pedagógico e simulações de 

cenários clínicos pertinentes à realidade do profissional de saúde em 

trabalhar num posto de saúde e hospitais 

• Desenvolvimento de diagnóstico de comunidade 

• Organização de cursos, seminários, simpósios e encontros ligados à 

Atenção Primária 

• Capacitação de profissionais para a utilização de instrumentos para a 

avaliação de serviços de saúde 

 

 Núcleo Temático Integrado: 

• Epidemiologia 

• Bioestatística 

• Farmácia Social 

• Sociologia 

• Psicologia 

• Saúde Pública 

 

8)  

   

  Linha de Pesquisa: 

• Saúde e Ação 

 

  Objetivos:  

• Desenvolver estudos epidemiológicos da distribuição e determinação do 

processo saúde doença em diferentes grupos populacionais 

• Desenvolver estudos de avaliação de serviços de saúde 

Projeto: Epidemiologia 
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• Pesquisar novas metodologias híbridas de investigação do processo 

saúde doença 

 

   Técnicas Utilizadas:  

• Técnicas de estudos de base populacional 

• Análises descritivas de dados, teste de hipóteses 

• Análise estatística multivariada 

• Análise estrutural das Representações Sociais 

 

  Serviços: 

• Promoção de cursos, seminários, simpósios e encontros na área de 

epidemiologia 

• Cursos de capacitação para profissionais de saúde sobre a utilização 

da Epidemiologia em serviço, ensino e pesquisa 

• Desenvolver protocolos clínicos e de enfermagem baseados em 

evidência 

 

Núcleo Temático Integrado: 

• Epidemiologia 

• Bioestatística 

• Saúde Pública 

• Sociologia 

• Metodologia de Pesquisa 

• Gestão e administração 

 

Obs.:  Este projeto será desenvolvido em parceria com o SUS. 

 

9)  

     

  Linha de Pesquisa: 

• Saúde e Educação 

 

 

Projeto: Controle de Parasitoses Intestinais 
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    Objetivos: 

• Construir para a erradicação da verminose em crianças da rede escolar 

e seus familiares 

• Difundir conhecimentos sobre as parasitoses intestinais visando à 

modificação de hábitos na população e à minimização dessas 

ocorrências infecciosas 

• Atuar, em parcerias com órgãos públicos e privados na área de saúde, 

na realização de ações concretas voltadas para a melhoria das 

condições sanitárias da população 

• Contribuir para a formação de recursos humanos, apoiando os cursos de 

graduação e pós-graduação na área da saúde, oferecendo aos alunos a 

prática da parasitologia no contato direto com a população 

 

 Serviços: 

• Ações preventivas e educativas sobre as parasitoses 

• Palestras e cursos em escolas, creches e associações comunitárias 

• Orientação profilática 

• Tratamento e medicação nos casos positivos 

 

 Técnicas Utilizadas: 

• Realização de exames coproscópicos 

• Elaboração de relatório técnico e encaminhamento à direção da instituição 

visitada, visando à implantação de medidas efetivas para o aprimoramento 

das condições sanitárias da localidade 

• Realização de exames parasitológicos  

 

A Quem Oferecem:  

• Crianças de 7 a 14 anos e seus familiares, da zona urbana e rural dos 

municípios que integram a região de abrangência da Faculdade do Futuro 

 

Núcleo Temático Integrado: 

• Parasitologia 

• Metodologia de Pesquisa 
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• Farmacologia 

• Sociologia 

• Química Farmacêutica 

10)  

     

Linha de Pesquisa: 

• Produtos Naturais 

 

       Objetivos: 

• Contribuir para o desenvolvimento e ampliação da atividade agrícola 

da Região, incentivando o cultivo de plantas aromáticas e medicinais 

entre os agricultores 

• Desenvolver tecnologia de produção, avaliação e transferência para o 

setor produtivo de produtos e processos de interesse econômico e de 

alto valor agregado, resultantes do cultivo de plantas aromáticas e 

medicinais 

• Oferecer serviços especializados que garantam a qualidade de origem 

e a confiabilidade de plantas medicinais cultivada na Região  

 

     Serviços:  

• Estudos de viabilidade de cultivo das plantas medicinais, orientação e 

acompanhamento durante todas as etapas do processo (introdução e 

manutenção do cultivo, colheita, processamento e caracterização dos 

produtos) 

• Transferência de conhecimentos técnicos e científicos aos produtores 

rurais 

• Treinamento de recursos humanos: 

a. Pequenos produtores rurais 

b. Prefeituras municipais 

c. Empresas e Laboratórios da área 

d. Estudantes de graduação e pós-graduação 

 

Núcleo Temático Integrado: 

Projeto: Plantas Medicinais 
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•   Farmacobotânica 

•   Farmacognosia 

•   Homeopatia 

•   Farmácia Social 

 

 

 

11)  

       

    Linha de Pesquisa: 

• Controle de Qualidade 

 

              Objetivos: 

• Contribuir para o aprimoramento tecnológico da água da região 

• Oferecer às industrias do setor de alimentos serviços especializados 

que aumentem a qualidade de seus produtos com uso de água de 

qualidade 

• Subsidiar tecnicamente os órgãos de fiscalização no controle da 

qualidade higiênico-sanitária da água 

• Contribuir para a melhoria da qualidade da água consumida pela 

comunidade 

 

Técnicas Utilizadas:  

• Análise físico-químicas e sensoriais da água 

• Análises microbiológicas 

• Emissão de certificados e laudos 

• Orientação para implantação de programas de Controle de Qualidade 

• Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle da água 

na Região 

 

    Serviços: 

• Indústrias 

• Órgãos de fiscalização 

Projeto: Controle de Água 
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• Comunidade em geral 

 

     Núcleo Temático Integrado: 

• Química farmacêutica 

• Microbiologia 

• Controle de Qualidade 

• Saúde Pública 

 

 

12)       

 

Linha de Pesquisa: 

• Química 

 

     Objetivos: 

• Contribuir para a modernização tecnológica da região 

• Desenvolver estudos e pesquisas na área da química voltados para o 

aperfeiçoamento de produtos e processos 

• Apoiar o setor industrial, as administrações municipais e as empresas 

de serviços (hotéis, hospitais, escolas) oferecendo serviços 

qualificados de análises de águas, efluentes, óleos lubrificantes, 

polímeros, solventes, agrotóxicos e produtos químicos em geral 

• Contribuir para a formação de recursos humanos, apoiando os cursos 

de graduação e pós-graduação oferecidos pela Faculdade do Futuro 

 

     Serviços: 

• Estudos e pesquisas na área da química 

• Realização de ensaios, testes, análises físico-químicas conforme 

características especificas e de acordo com normas técnicas e 

padrões internacionais 

 

     Equipamentos Necessários: 

• Espectrofotômetro de infravermelho 

Projeto:Central Analítica  
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• Espectrofotômetro de UV – visível 

• Espectrofotômetro de absorção atômica com chama e gerador de 

hidretos 

• Cromatógrafo a gás com coluna capilar 

• Carbonômetro 

• Tituladores automáticos 

• Turbidímetros 

• phmetros 

•  Balanças analíticas 

• Condutivímetros 

• Eletrodos íon-seletivos 

• Outros 

 

A Central Analítica estará à disposição para consulta sobre análises especiais, 

conforme a necessidade do cliente de: 

• Indústrias 

• Hospitais 

• Escolas 

• Prefeituras Municipais 

• Alunos da graduação e pós-graduação 

• Comunidade em Geral  

 

13)  

 

O Laboratório Acadêmico de Análises Clínicas funcionará atendendo pacientes e 

recebendo amostras de outros laboratórios e clinicas, tendo uma recepção para 

atendimento dos pacientes com boxes individualizados para coleta e um sistema 

informatizado de laboratório capaz de rastrear amostras em diversos setores do 

laboratório. O estudante terá a oportunidade de realizar praticas das disciplinas clínicas 

e desenvolver o estágio nas áreas de coleta de material biológico destinado às análises 

clínicas, uroanálise, parasitologia,  hematologia, citologia, microbiologia, bioquímica, 

imunologia, hormônios, imunohematologia, biologia molecular, lavagem e esterilização 

Laboratório Acadêmico de Análises Clínicas (LAAC) 
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de material de laboratório, automação em análises clínicas, controle de qualidade, 

sistemas de qualidade, certificação do sistema de qualidade, marketing, compras de 

reagentes, vidraria e equipamentos, validação de equipamentos destinados á clínica, 

avaliação de custos, biossegurança no laboratório clínico e toxicológicas. Será 

incentivado ao aluno a realização de estágios no sentido de vivenciar a prática 

profissional. 

Os objetivos do Laboratório de Análises Clínicas em relação ao estudante de 

Farmácia, podem ser elencados da seguinte forma: 

� Formação de estudante em atenção farmacêutica no Laboratório de 

Análises Clínicas e Toxicológicas, orientando o paciente na escolha 

adequada e interpretação de exames laboratoriais com finalidade 

diagnostica das diversas patologias; 

� Realização de palestras de saúde pública e relacionada com 

medicamentos na comunidade. 

 

- Observação:  Todos os projetos citados são resultantes de idéias e metas a 

serem conquistados pela Faculdade do Futuro, na medida em que o Curso de 

Farmácia proposto, for sendo implantado. São projetos e ações que nascem no seio da 

comunidade, a partir de suas necessidades concretas e expectativas em relação aA 

Faculdade do Futuro. E, com certeza A Faculdade do Futuro corresponderá através de 

seu corpo docente e discente, aos anseios dos cidadãos da Região de Manhuaçu. 

 

Projetos:  

• Estatística 

• Estratégias Educacionais para a área da Saúde 

• Poluição – Efeitos Ambientais e Biológicos 

• Resíduos 

• Microbiologia de Alimentos 

• Estresse Oxidativo e Antioxidante  

• Ensino em Atenção Primária 

• Epidemiologia 

• Controle de Parasitoses Intestinais 
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• Plantas Medicinais 

• Controle de Água 

• Central Analítica 

• Laboratório Acadêmico de Análises Clínicas 
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LABORATÓRIO ACADÊMICO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
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O Laboratório Acadêmico de Análises Clínicas obedecerá a todas as normas de 

Biossegurança, Limpeza, Desinfecção e Esterilização e de Orientação e atendimento 

ao paciente conforme o que segue: 

 

Biossegurança 

O laboratório clínico e serviços que realizem atividades laboratoriais devem 

manter atualizados e disponibilizar, a todos os funcionários, procedimentos escritos de 

Biossegurança, contemplando no mínimo os seguintes itens: 

a) Normas e condutas de segurança 

b) Instruções de uso para os equipamentos de proteção individual (EPI) e de 

proteção coletiva (EPC); 

c) Procedimentos em caso de acidentes; 

d) Manuseio de materiais biológicos; 

e)  Descrição dos procedimentos de risco físico, químico e biológico, em 

conformidade com a PPRA da NR-9 da Portaria MTE n°3 214 de 08/06/1978 e da 

Lei n°6514 de 22/12/1977, suas atualizações ou outr o instrumento legal que 

venha substituí-la; 

f)  normas de precauções universais, procedimentos recomendados em caso de 

exposição a material biológico e registro do acidente de trabalho, em 

conformidade com o Manual de Conduta: Exposição Ocupacional a Material 

Biológico: Hepatite e HIV, do Ministério da Saúde – 1999, suas atualizações, ou 

outro documento que venha substituí-lo. 

 

O laboratório clinico e serviços que realizam atividades laboratoriais devem 

disponibilizar e garantir o uso, por todos os funcionários, dos equipamentos de 

proteção individual (EPI) e coletiva (EPC). 

O laboratório clinico e serviços que realizam atividades laboratoriais devem 

prover espaço físico especificado para a guarda de objetos de uso pessoal em 

ambientes de apoio relacionados ao conforto e higiene dos funcionários. 
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O Responsável Técnico pelo laboratório deve definir o nível de biossegurança 

dos ambientes e/ou áreas, baseadas nos procedimentos realizados, equipamentos e 

microrganismos envolvidos, adotando as medidas de biossegurança compatíveis, em 

conformidade com o Manual de Biossegurança em Laboratórios Biomédicos e de 

Microbiologia/MS/Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/2001, suas atualizações ou 

outro instrumento legal que venha substituí-lo. 

Limpeza, Desinfecção e Esterilização 

 
O laboratório clinico e serviços que realizam atividades laboratoriais devem 

manter atualizados e disponibilizar, a todos os funcionários, procedimentos escritos de 

limpeza, desinfecção e esterilização, quando aplicável, das superfícies, instalações, 

equipamentos, artigos e materiais em conformidade com o Manual de Processamento 

de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde/1994, 

suas atualizações ou outro instrumento legal que venha a substituí-lo. 

Os saneamentos e os produtos usados nos processos de limpeza e desinfecção 

devem ser utilizados segundo as especificações do fabricante e estar regularizados 

junto a ANVISA/MS, de acordo com a legislação vigente. 

 

Orientação e atendimento ao paciente/cliente 

O laboratório clinico e os serviços que realizam atividades laboratoriais devem 

disponibilizar ao paciente/cliente, instruções escritas em linguagem acessível, 

orientando-o sobre o preparo necessário para a realização dos exames. 

As instruções que não comprometam o preparo do paciente e que sejam 

facilmente compreensíveis, podem ser verbais. 

 O paciente/cliente deve apresentar um documento de identificação durante o 

atendimento. 

Para pacientes em atendimento de urgência ou submetidos a regime de 

internação, a comprovação dos dados de identificação também poderá ser obtida no 

prontuário médico. 
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Os critérios de aceitação e rejeição de amostras, assim como a realização de 

exames em amostras com restrições devem estar definidos em procedimento escrito. 

O cadastro do paciente/cliente deve incluir as seguintes informações: 

a) Número de registro de identificação do paciente/cliente gerado pelo laboratório; 

b)  Nome do paciente/cliente; 

c) Idade, sexo, e procedência do paciente/cliente; 

d) Telefone e/ou endereço do paciente/cliente; 

e) Nome e/ou telefone do responsável em caso de menores ou incapacitados; 

f) Nome do solicitante quando aplicável; 

g) Data e hora do atendimento; 

h) Horário de coleta; 

i) Exames solicitados e tipo de amostra; 

j) Informações adicionais em conformidade com o exame (medicamento em uso, 

dados do ciclo menstrual, indicação/observação clinica, dentre outros de 

relevância); 

k) Data prevista para a entrega do laudo; 

l) Indicação de urgência, quando aplicável. 

 Deve ser fornecido ao paciente ou seu responsável um comprovante de 

atendimento com: número de registro, nome do paciente, data da coleta, provável data 

de entrega do laudo, relação de exames solicitados e dados para contato com o 

laboratório. 

 

Coleta, Recebimento e Identificação de Amostras 

O laboratório clínico e os serviços que realizam atividades laboratoriais devem 

dispor de meios que permitam a rastreabilidade da hora do recebimento e/ ou coleta da 

amostra. 

A amostra deve ser identificada no momento da coleta no laboratório ou da sua 

entrega quando colhida pelo pacient. 

Deve ser registrado o nome do funcionário que efetuou a coleta. 
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O laboratório clínico e serviços que realizam atividades laboratoriais devem 

dispor de procedimentos escritos para recebimento, coleta e identificação de amostras. 

 

Procedimentos Operacionais: 

O laboratório clínico deve: 

a) Manter um cadastro atualizado dos laboratórios contratados para execução dos 

serviços de apoio; 

b) Possuir contrato formal de prestação destes serviços; 

c) Avaliar a qualidade dos serviços prestados pelo laboratório de apoio. 

O laudo emitido pelo laboratório de apoio deve estar disponível e arquivado 

cronologicamente. 

 

Laudos 

O laboratório clínico e serviços que realizam atividades laboratoriais devem 

possuir um procedimento para emissão de laudos, que contemplem as situações de 

rotina, plantões, urgência e emergência. 

O laudo deve ser legível, sem rasuras de transcrição, escrito em língua 

portuguesa, datados e assinados por profissional de nível superior legalmente 

habilitado em seu respectivo conselho de classe. 

Quando for aceita amostra com restrição, esta condição deve constar no laudo. 

O laboratório clínico e serviços que realizam atividades laboratoriais que 

optarem pela transcrição do laudo emitido pelo laboratório de apoio, deve garantir a 

fidedignidade do mesmo, sem alterações que possam comprometer a interpretação 

clínica. 

O responsável pela liberação do laudo pode adicionar comentários de 

interpretação ao texto do laboratório de apoio, considerando o estado do paciente e o 

contexto global dos exames do mesmo. 

O laudo de análise do diagnóstico sorológico de Anticorpos Anti-HIV deve estar 

de acordo com a Portaria MS n° 59/2003, suas atuali zações ou outro instrumento legal 

que venha a substituí-la. 
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As cópias dos laudos de análise, bem como dados brutos deverão ser 

arquivados, em ordem cronológica, de fácil recuperação, de acordo com a legislação 

vigente, de forma a garantir a sua rastreabilidade. 

Registros 

O laboratório clínico e serviços que realizam atividades laboratoriais devem 

garantir a recuperação e disponibilidade de todos os seus registros. 

As alterações feitas em registros, devem conter datas, nome e assinatura do 

responsável pela alteração, preservando o dado original. 

Garantia de Qualidade 

O laboratório clínico e serviços que realizam atividades laboratoriais devem 

assegurar confiabilidade dos serviços laboratoriais prestados, por meio de: 

a) Controle interno da qualidade; 

b) Controle externo da qualidade (ensaios de proficiência); 

c) Ações corretivas e/ ou preventivas. 

 

O laboratório clínico deve garantir um mecanismo de avaliação de desempenho 

e padrão de funcionamento. 
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16. REGULAMENTO DE EXTENSÃO, PESQUISA E PÓS-GRADUAÇ ÃO – NEPP DA  

FACULDADE DO FUTURO 

Capítulo I 

 

Das Finalidades e Objetivos 

 

Art. 1° - O Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – NEPP da Faculdade do 

Futuro tem como finalidade propiciar o suporte acadêmico e administrativo para o 

desenvolvimento de projetos, de cursos de pós-graduação, de pesquisa e de ações 

(cursos e atividades) de extensão. 

 

 

1.1 Diretrizes Políticas da Extensão, Pesquisa e Pó s-Graduação – NEPP 

 

⇒ Permitir ao acadêmico a efetivação do aprendizado pela aplicação 

pratica dos conhecimentos adquiridos pelos alunos da graduação e 

pós-graduação, através de Pesquisa, Seminários, Cursos, 

Consultorias, atendimento a população carente, prestação de serviços, 

com supervisão sistemática dos professores e profissionais das 

respectivas áreas do conhecimento. 

⇒ Buscar parcerias e convênios com outras instituições de ensino 

superior para implantação de programas de extensão, pesquisa e pós-

graduação. 

⇒ Oferecer complementação da formação continuada dos universitários 

através dos cursos de pós-graduação. 

⇒ Desenvolver programas de interação escola-empresa e organização 

não governamentais. 

⇒ Colaborar no desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão 

em parceria com todos os cursos de faculdade do Futuro, de 

Instituições locais e regionais, outros centros de ensino e de pesquisa 

do país e do exterior, divulgando-os através de publicações nacionais 

e estrangeiras. 
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1.2 Diretrizes Políticas da Extensão e de Projetos 

 

⇒ Executar os projetos e atividades de extensão acadêmica. 

⇒ Permitir ao acadêmico a efetivação do aprendizado pela aplicação 

pratica dos conhecimentos adquiridos pelos alunos da graduação e 

pós-graduação, através de Pesquisa, Seminários, Cursos, 

Consultorias, atendimento à população carente, prestação de serviços, 

com supervisão sistemática dos professores e profissionais das 

respectivas áreas do conhecimento. 

⇒ Buscar parcerias e convênios com outras instituições de ensino 

superior juntamente com o coordenador NEPP para implantação de 

programas de extensão. 

⇒ Oferecer complementação da formação continuada dos universitários 

através dos grupos de extensão. 

 

 

1.3 Do Professor Responsável pelos Programas de Ext ensão e Projetos 

 

O Professor Responsável pelo Setor de Extensão e Pesquisa é indicado pelo 

Coordenador do Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação. 

Em sua ausência ou impedimentos eventuais, o Professor Responsável é 

substituído por um professor por ele indicado as referendum do Coordenador do NEPP. 

 

1.3.1 Compete ao Professor Responsável pelos Progra mas de Extensão e  

Projetos:  

⇒ Exercer a supervisão das atividades de extensão, e representá-los junto 

às autoridades e órgãos da Instituição. 

⇒ Zelar pela qualidade das atividades de extensão. 

⇒ Emitir parecer nos processos que lhe forem submetidos. 

⇒  Registrar as atividades de extensão no núcleo após aprovação dos 

respectivos departamentos. 

⇒ Executar as propostas aprovadas, juntamente com os coordenadores de 



 

 

299

cursos e sua equipe por ele designada. 

⇒ Efetivar as atividades extensionistas, após aprovação da Coordenadoria 

do NEPP. 

 

1.3.2 A participação dos alunos nas atividades de e xtensão e de Projetos 

As atividades de extensão e de projetos se colocam como pratica acadêmica 

que objetiva promover a interação do Instituto de Educação Superior de Manhuaçu com 

as demandas da Sociedade, reafirmando o compromisso social como forma de 

inserção nas ações de promoção e garantia dos valores democráticos, de igualdade e 

desenvolvimento social possibilitando a formação do profissional cidadão. 

 

⇒ O Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação, deverá propor 

cursos de pós-graduação atendendo aos interesses e 

necessidades da comunidade em geral. 

 

1.4 Professor Responsável pelos Programas de Pós-Gr aduação 

 

⇒ Planeja e gerencia as atividades dos respectivos programas de 

pós-graduação, divulgando e acompanhando o desenvolvimento 

dos cursos ofertados, zelando pela sua qualidade. 

⇒ Representá-los junto a coordenação do NEPP as autoridades e 

órgãos da Instituição. 

⇒ Emitir parecer nos processos que lhe forem submetidos. 

⇒ Registrar as atividades de pós-graduação após aprovação dos 

respectivos departamentos. 

⇒ Sugerir a criação de cursos conforme as demandas da região, 

ouvindo os pareceres dos coordenadores de cursos, do NEPP e 

Direção. 

⇒ Executar as propostas aprovadas. 

 

1.4.1 Estrutura Organizacional do Programa 

O Programa de Pós-Graduação da Faculdade do Futuro está integrado ao nível 

de Pós-Graduação Lato Sensu. Ao nível de Lato Sensu os cursos terão caráter 
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acadêmico e profissional e poderão ser de Especialização. A Especialização objetiva o 

aprofundamento de conhecimentos e técnicas em disciplinas ou área restrita do saber. 

 

1.4.2 Estrutura Acadêmica dos Cursos 

A estrutura acadêmica dos cursos, encontra-se de acordo com a Resolução n° 1 

do CES/CNE de 03/04/2001 – Portaria n° 671/1999 do CES/CNE – Parecer n° 

908/1998 do CES/CNE, estabelecendo: 

⇒  A carga horária mínima é de 360 horas cumpridas ao longo de 1 a 

2 anos e nos finais de semana. 

⇒ Os cursos constam de disciplinas ministradas em aulas teóricas, 

práticas, trabalhos orientados, atividades de laboratório e visita a 

setores da área especifica dos cursos. 

⇒ Monografias: compatíveis com a área de estudo, 

preferencialmente, caracterizada na região por temas aplicados as 

áreas de serviço do aluno. O trabalho de monografia é 

desenvolvido durante o curso sendo orientado por professores e 

apresentado no final do curso para uma comissão de professores 

e coordenador de cursos, aberto ao público. 

⇒ Sistema de Avaliação: Obtenção de um número mínimo de 70 

(setenta) pontos, em cada disciplina do curso, aprovação do 

trabalho de monografia, bem como comprovação de freqüência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) por disciplinas. 

⇒ Inscrição: Os candidatos efetuam sua inscrição através de um 

formulário com apresentação dos documentos exigidos pela 

instituição. 

⇒ Categorias dos alunos: 

• Regulares – os que cumprirão toda programação. 

• Especiais – cumprirão módulos em separado. 

• Aproveitamento de disciplinas: o aluno que cursou determinada 

disciplina em outros cursos de pós-graduação, poderá ser 

dispensado desde que os conteúdos e carga horária coincidam. 

• Orientação de atividades: cada aluno será orientado em suas 
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atividades por docentes. 

 

1.5 Participação dos alunos nos Programas de Pós-Gr aduação 

⇒ A comunidade acadêmica sugere as propostas de cursos de pós-

graduação, de acordo com a necessidade do município. 

 

1.5.1 Cursos de Pós-Graduação oferecidos 

⇒ Curso de Especialização em Saúde da Família 

⇒ Curso de Especialização em Saúde do trabalhador 

⇒ Curso de Especialização de Auditoria em Saúde. 

 

1.6 Cursos de Pós-Graduação em Funcionamento 

⇒ Curso de Especialização em Saúde da Família – 2009 

⇒ Curso de Especialização em Saúde do trabalhador -2009 

⇒ Curso de Especialização de Auditoria em Saúde -2009. 

 

 

Capítulo II 

 

Da Organização Administrativa 

 

Art. 2°  - O Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – NEPP é constituído pelo 

Coordenador, e subsidiado por professores com titulação. O Coordenador é indicado 

pelo Diretor Geral e designado pela Mantenedora. Ao professores que darão suporte 

ao Coordenador serão indicados pelo mesmo, de acordo com a titulação e experiência. 

Na ausência ou impedimentos eventuais, o coordenador é substituído por um professor 

por ele indicado ad referendum” do Diretor Geral. 

 

Art. 3°  - Administrativamente , o Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – 

NEPP da Faculdade do Futuro, compõe-se dos seguintes setores: 

I. Coordenador do NEPP 

II. Professor Responsável pelos Programas de Pesquisa 

III. Professor Responsável pelos Programas de Extensão e Projetos 
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IV. Professor Responsável pelos Programas de Pós-Graduação 

V. Secretária 

 

Art. 4° -  Compete ao Coordenador do Núcleo de Extensão, Pesquisa e pós-Graduação 

– NEPP  

I. Dirigir, coordenar, supervisionar e controlar os programas e projetos gerenciados 

pelos professores responsáveis do Núcleo e demais atividades relativas ao 

planejamento administrativo, orçamentário e físico anual ou específicos de cada 

atividade em desenvolvimento na Faculdade do Futuro. 

II. Orientar os coordenadores dos programas de Extensão, Pesquisa e Pós-

Graduação da faculdade do Futuro nas fases de elaboração do processo 

orçamentário, e programação de atividades correlatas e especificas do núcleo. 

III. Manter atualizada toda legislação referente a cada projeto, ação e atividades. 

IV. Elaborar normas para a elaboração do orçamento de cada projeto, ação e 

atividade. 

V. Elaborar relatório semestral e anual de suas atividades. 

VI. Executar outras atividades correlatas. 

VII. Assessorar os dirigentes institucionais pertinentes às ações, atividades e 

projetos sob sua direção. 

VIII. Efetivar as atividades extensionistas, e de Pesquisa e Pós-Graduação após 

aprovação da Diretoria Geral. 

IX. Contactar as fontes de fenômeno às pesquisas municipais, estaduais, nacionais 

e internacionais, com divulgação de seus procedimentos e cronogramas junto a 

comunidade acadêmica. 

X. Encaminhar às agencias financiadoras os projetos de pesquisa da Faculdade, 

visando a captar recursos para a sua implementação. 

XI. Propor a concessão de bolsas de incentivo a pesquisa a docentes que estejam 

desenvolvendo pesquisas. 

XII. Elaborar o plano anual de ações e atividades do Núcleo. 

XIII. Definir normas de para a concessão de bolsas de iniciação, de extensão aos 

discentes. 

XIV. Participar de programas de bolsas de iniciação cientifica. 

XV. Providenciar a divulgação das datas e locais das reuniões de avaliação de 

propostas de projetos, pesquisas, ações e atividades de extensão. 
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XVI. Promover a divulgação da produção cientifica da Faculdade. 

XVII. Contribuir na organização, divulgação e participação nos eventos técnicos e 

científicos programados local e regionalmente. 

XVIII. Manter atualizado o cadastro de professores pesquisadores, bem como o da 

produção técnica e cientifica da Faculdade. 

XIX. Propor normas regulamentares para a elaboração e tramitação de projetos, de 

pesquisa, de pós-graduação ou extensão. 

Art. 5° -  Aos Professores responsáveis pelos Programas do Núcleo competem: 

I. Cumprir normas e procedimentos operacionais estabelecidos pelo Núcleo de 

Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – NEPP. 

II. Elaborar, supervisionar os projetos, ações, atividades, cursos sob sua 

coordenação. 

III. Fazer o acompanhamento físico-financeiro dos projetos, ações e atividades, 

avaliando os seus resultados. 

IV. Elaborar relatório geral semestral e anual de atividades. 

V. Elaborar propostas de orçamento. 

VI. Acompanhar a execução orçamentária. 

VII. Analisar junto ao coordenador do núcleo as propostas orçamentárias. 

VIII. Promover a articulação das atividades sob sua coordenação com as demais 

desenvolvidas na instituição. 

IX. Emitir parecer em processos ou matérias referentes a sua área de 

coordenação. 

Art. 6° -  À Secretária do Núcleo compete: 

I. Manter cadastro das fontes financiadoras de projetos de ensino, pesquisa e 

extensão. 

II. Elaborar os relatórios dos projetos, atividades do Núcleo. 

III. Atender a todas as necessidades burocráticas do Núcleo. 

IV. Secretariar os professores responsáveis do Núcleo. 
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Capítulo III 

 

Das Disposições Finais 

 

Art. 7°  - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Administração 

Superior da Faculdade, que poderão valer-se, subsidiariamente, do que é estabelecido 

no Projeto de Desenvolvimento Institucional da Faculdade do Futuro. 

 

Art. 8° -  Este regimento entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

  

 

17. BIBLIOTECA 

A Biblioteca Professora Ivonne Ribeiro de Almeida é registrada na categoria 

Escolar e Universitária, pelo Conselho Regional de Biblioteconomia – 6 ªregião. 

A Biblioteca tem como finalidade básica oferecer suporte informacional aos 

programas de ensino, pesquisa e extensão, atendendo alunos, professores, 

pesquisadores, funcionários e comunidade em geral promovendo a disseminação da 

informação. Para tanto, conta com convênios de utilização recíproca de acervos e 

intercâmbio do tipo COMUT e está ligada à rede mundial INTERNET, através de uma 

conexão dedicada com velocidade de 1 MB . 

A Biblioteca da faculdade tem como objetivo facilitar o ensino, fornecendo o 

material bibliográfico adequado tanto para uso do corpo docente, discente e técnico-

administrativo, quanto como para a comunidade externa, desenvolvendo nos usuários 

o hábito da leitura, a capacidade de pesquisa, enriquecimento das experiências 

pessoais e culturais e também promovendo a cultura e o entretenimento. 

Horário de Funcionamento 

Período Letivo 

De Segunda a Sexta: de 8h às 22h 30min 

Sábado : de 8 h às 12 h 
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Período de Férias 

De Segunda a Sexta: de 8 horas  às 12 h e de 14 h às 18 h. 

A Biblioteca poderá funcionar em finais de semana, feriados e férias, caso haja 

determinação da diretoria à qual está subordinada. 

Infra-estrutura física da biblioteca 

 
A biblioteca ocupa hoje o espaço de 358,48 m², assim distribuídos: 

 

Sala de estudo em grupo:  45 m² 

A Biblioteca conta com espaço devidamente especificado no layout do prédio da 

faculdade, específico para leitura e trabalhos em grupo. É um lugar ventilado e com 

iluminação adequada, facilitando a leitura; ocupado por 03 boxes com  3 mesas18 

cadeiras, proporcionando a estrutura necessária ao trabalho acadêmico. 

 

Sala de estudo individual: 45 m² 

 
A Biblioteca conta com um espaço para estudos individuais, em que o usuário 

tem tranqüilidade para o trabalho acadêmico, contendo 16 mesas  com cadeiras 

individuais , sendo duas para portadores de necessidades especiais . 

Espaço de serviços administrativos e processamento técnico do acervo e 

estudo: 268,48 m² 

 
A Biblioteca conta com um espaço para atendimento e processamento técnico 

do acervo, no qual os funcionários têm espaço para trabalhar com eficiência , com área 

de 31 m² e  espaço para estudo e pesquisa com 18 mesas , e 10 computadores ligados 

à Internet com área de . 

Acervo: 31m² 

Podendo ser expandido. 

 

Conteúdo físico da Biblioteca 

� 01 arquivo armário 
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� 01 estante de exposição para livros e revistas  

� 02 impressoras Jato de tinta 

� 02 quadros externos de avisos 

� 02 quadros internos de avisos 

� 09 computadores 

� 15 estantes de livros 

� 55 cadeiras 

� 10 mesas de estudos em grupos 

� 10 mesas de estudos individuais 

� 02 telefones 

� grupos de banheiros anexos feminino e masculino. 

 

Instalações para o acervo 

O Acervo é constituído basicamente de livros e periódicos nas áreas de atuação 

da escola e do Instituto. Esse contém atualmente: 

Livros 

Aproximadamente 6745 volumes incorporados ao acervo. 

O acervo de livros está disponibilizado em base de dados, sistema GIZ.  

Periódicos 

12 títulos de periódicos 

A Instituição se compromete a assinar publicações referentes ao curso em 

quantidade suficiente para atender a demanda discente.  Os títulos mais específicos 

foram  selecionados pela coordenadoria do curso. O controle do acervo de periódicos é 

realizado através do Kardex manual .Está  para ser implantado Kardex digital. 

Títulos dos periódicos existentes 

� Diversos (Escolas, Faculdades, Universidades, etc.) 

� Estado de Minas 

� Tribuna do Leste 

� Tv Escola 

� Veja 
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� Isto É 

� Folha de São Paulo 

 

Materiais especiais 

219  fitas de vídeo 

Os títulos são adquiridos a pedido dos professores, coordenadores e da direção 

da Faculdade. São adquiridos as principais publicações na área do curso proposto nos 

seus diversos formatos: filmes, CD ROMS e outros. 

Formas de Atualização e Expansão do Acervo 

O acervo específico da área Saúde no Curso de Enfermagem é formado pelas 

bibliografias básicas e complementares estabelecidas juntamente com o ementário das 

disciplinas ofertadas pelo curso, conforme descrito no projeto pedagógico. Além 

dessas, o acervo conta com títulos de obras de referência fundamentais para o 

referencial teórico da área. 

Os títulos que têm suas edições esgotadas estão sendo “garimpados” nas 

livrarias e/ou serão substituídos pelos professores das disciplinas.  

O acervo, de modo geral, é composto de materiais impressos (obra de 

referência, obras gerais, periódicos, monografias). 

O corpo docente tem a responsabilidade de elaborar lista bibliográfica no início 

do período letivo, contendo os títulos de livros e periódicos que serão utilizados como 

base para todo o ano letivo e encaminhá-la à Biblioteca para verificação na base de 

dados (Nº de exemplares disponíveis). A atualização de vídeos e CD-ROMs poderá  

ser indicada por professores, coordenadores de curso e diretores, mediante catálogo e 

outros. 

O acervo será ampliado e atualizado mediante disponibilização de recurso 

orçamentário da faculdade, conforme previsão de investimento disposto no 

Planejamento Econômico-Financeiro. Os valores provenientes da cobrança de taxas e 

emolumentos pela Biblioteca também poderão ser utilizados para a aquisição e 

manutenção do acervo.  
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A presente meta visa à ampliação e adequação do acervo da Biblioteca 

PROFESSORA IVONNE RIBEIRO DE ALMEIDA para a implantação de um Centro de 

Excelência em recuperação e disseminação da informação nas áreas de: Enfermagem 

, Psicologia, Farmácia , Ciências Biológicas, Educação Física, etc. 

A Biblioteca deverá viabilizar produtos e serviços diferenciados que irão 

contribuir para que ela seja percebida pelo nicho de estudantes dos cursos 

fundamentais como um atrativo a mais para sua entrada e permanência na Instituição. 

O objetivo da biblioteca é formar, desenvolver, processar tecnicamente o acervo 

e disseminá-lo junto à comunidade acadêmica, utilizando-se de suportes audiovisuais e 

tecnológicos de última geração. 

 

Condições de Acesso ao Material Bibliográfico 

� Livre acesso as estantes; 

� Empréstimo entre bibliotecas; 

� Formas de Consulta e Empréstimo do acervo; 

� Acesso interno; 

� Acesso externo. 

 

Formas de Consulta e Empréstimo do acervo 

 

� A Biblioteca funciona com sistema de empréstimos domiciliares e consultas in 

loco. Está aberta para, alunos, professores, pessoal técnico-administrativo, 

podendo ser utilizada pela Comunidade, dentro das possibilidades de 

atendimento. O prazo normal de empréstimo é de dois dias , renovável por igual 

período, desde que a publicação não tenha sido solicitada por outro usuário. A 

consulta e o empréstimo estão especificados no Regulamento da Biblioteca. 

  

Acesso Interno 

� Podem ser acessadas na Biblioteca as seguintes bases de dados e 

bibliotecas virtuais: 

� SCIELO; 

� PROSSIGA; 
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� Biblioteca Virtual de Enfermagem; 

� Biblioteca Virtual de Psicologia; 

� ReBAP  

 

� Acervo da biblioteca: 

� Livros, pelo catálogo on-line (sistema GIS) de acesso público; 

� Periódicos (Kardex); 

� Materiais especiais (mapas, fitas de vídeos, cd-rom e outros). 

 

� Fontes de informação em CD-ROM: 

� Fontes primárias e secundárias para consulta e pesquisa. 

 

Acesso Externo 

� A Biblioteca se filiará a Sistemas e Redes de Informações Nacionais para o 

sentido de compartilhar acervos e serviços, entre os quais: 

� Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT que 

disponibiliza, através do Catálogo Coletivo Nacional – CCN, o acesso aos 

acervos de periódicos das bibliotecas brasileiras; facilita a obtenção de cópias 

de artigos e outros materiais, através do Programa COMUT ONLINE; possibilita 

a pesquisa bibliográfica em bancos de dados nacionais e estrangeiros, através 

da REDE ANTARES. 

� A Biblioteca disponibiliza, ainda, acesso à INTERNET - Rede Mundial de 

Computadores, a partir de Workstation, possibilitando pesquisar em inúmeros 

bancos de dados, bibliotecas de instituições congêneres e outras informações. 

Com a finalidade de oferecer recursos de última tecnologia que possibilitem 

colaborar na formação e atualização dos usuários, a Faculdade dispõe de 

Laboratório de Informática conectado à INTERNET. 

 
 
RELAÇÃO DE PERIÓDICOS DISPONÍVEIS: 
  
CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA  

JORNAL BRASILEIRO DE MEDICINA -  JBM CULTURAL  

RADIS-COMUNICAÇÃO E SAÚDE  
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REVISTA BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS - RBAC  

REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - RBCF 

REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA - RBM  

REVISTA CADERNOS DE FARMÁCIA  

REVISTA CIÊNCIA E SAÚDE COLETIVA  

REVISTA CIÊNCIA HOJE   

REVISTA DA ANFARMAG  

REVISTA DA SAÚDE    

REVISTA DE EPIDEMIOLOGIA  

REVISTA DE EPIDEMIOLOGIA E SERVIÇOS DE SAÚDE  

REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA    

REVISTA FÁRMACOS & MEDICAMENTOS  

REVISTA HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA  

REVISTA PHARMACIA BRASILEIRA  

REVISTA QUIMICA NOVA  

REVISTA RADIS COMUNICAÇAO E SAÚDE 

 

 

17. 1. PERFIL DA EQUIPE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

A equipe Técnico-Administrativa é composta por: 

 

Coordenação da Biblioteca 

Juliana dos Santos Paiva 

Bacharel em Biblioteconomia, pela Fundação Educacional Comunitária Formiguense 

Técnica em Biblioteconomia e Professora de ensino M édio e Fundamental 

Leila Souza Pinheiro 

 

Auxiliares de Biblioteca 

Viviana Aparecida Alves. 
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Wellington Caciano Barbosa Souza . 

Carla Aparecida de Azevedo .  

 

Os Funcionários irão participar de seminários, workshop, palestras etc., tendo 

em vista a atualização da equipe em relação aos autores da área, novos termos e 

novas pesquisas. 

A equipe da Biblioteca atende às necessidades da formação do acervo e as 

demandas dos usuários da faculdade.   

 

Nível de informatização da Biblioteca 

A biblioteca utiliza o software GIS, sendo este um sistema generalizado para 

armazenamento e recuperação de informações. Projetado especificamente para a 

construção e administração automatizada de bases de dados estruturada e não 

numérica. 

Principais características do GIZ 

� Controle de registros variáveis, campos e sub-campos, economizando assim 

espaço de disco e tornando possível armazenar maiores quantidades de 

informação; 

� Um módulo de definição de banco de dados que permite para o usuário definir os 

dados a serem processados para uma aplicação particular; 

� Um módulo de entrada de dados para inclusão e manutenção das informações no 

banco de dados criado, permitindo criar telas específicas; 

� Um módulo de recuperação de informações que usa uma poderosa linguagem de 

busca que provê campo-nível e operadores de busca de proximidade, além dos 

operadores de and/or/not tradicionais, como também texto-livre; 

� Um poderoso gerador de relatórios que permitem para o usuário criar facilmente 

qualquer produto impresso, como catálogos, índices, diretórios etc; 

� Uma função de intercâmbio de dados baseado no ISO 2709 padrão internacional – 

MARC; 

� Funções que permitem para o usuário construir banco de dados relacionais; 
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Expansão da Informatização da Biblioteca 

Com finalidade de oferecer recursos de ultima tecnologia aos usuários da 

Biblioteca, estaremos modificando o sistema, pois a tecnologia influencia diretamente o 

acesso à informação, surgindo a cada dia novos instrumentos, que, além de se 

tornarem essenciais para o usuário é instrumento indispensável para a disseminação 

da informação e implementação de novas tecnologias que permitam acessar, com mais 

exatidão, as informações solicitadas, ampliando os instrumentos de pesquisa e 

agilizando os procedimentos técnicos utilizados pelas bibliotecas que representam a 

transformação do usuário local em um usuário internacional.  

Estamos nos preparando para o mundo globalizado, pois a maioria das 

bibliotecas, que são suporte à pesquisa, já está com suas informações disponibilizadas 

em base de dados que utilizam padrões e formatos internacionais, facilitando o 

intercâmbio de informações entre as instituições. 

A Biblioteca Professora Ivonne Ribeiro de Almeida irá fazer um estudo de 

programas da área de biblioteconomia no mercado de informática com vistas a 

modernizar e ampliar as rotinas de trabalho da Biblioteca, atendendo assim, 

principalmente o usuário interno e a um mundo globalizado. 

Regulamento da Biblioteca e anexos 

As omissões e particularidades não contempladas neste regulamento serão 

resolvidas pela Chefia da Biblioteca, em acordo com a Diretoria Executiva. 

17. 2. REGULAMENTO DA BIBLIOTECA PROFESSORA IVONNE RIBEIRO DE 

ALMEIDA 

A BIBLIOTECA PROFESSORA Ivonne Ribeiro de Almeida, da Faculdade do 

Futuro, tem por finalidade proporcionar aos usuários acesso à informação necessária 

ao desempenho satisfatório de suas atividades, oferecendo instalações adequadas 

para utilização do acervo de que dispõe. 

A Biblioteca organiza-se no sentido de buscar a especialização em obras que 

enfoquem, específicos ou correlativamente, assuntos afeitos às áreas de atuação de 

cada curso da Faculdade. 
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1 - USUÁRIOS 

 

1.1 - São usuários da biblioteca: 

- Alunos de graduação, regularmente matriculados, de Pós-graduação, professores e 

demais funcionários da Faculdade do Futuro.  

1.2 – Aos alunos de outras escolas e à comunidade em geral é permitida a consulta na 

biblioteca, sendo vedado o empréstimo de acervo bibliográfico. 

 

2 - INSCRIÇÃO 

 

2.1 - A inscrição do aluno na biblioteca será feita automaticamente após a matrícula na 

secretaria da Faculdade. 

 

2.2 - A inscrição dos alunos na biblioteca será válida por todo o período em que 

permanecerem regularmente matriculados. 

2.3 – Professores e funcionários deverão fazer o cadastro na secretaria. A biblioteca 

fará a importação dos dados dos mesmos para seu cadastro. 

2.4 - A secretaria deve ser avisada em caso de mudança de endereço, ou sobre 

qualquer alteração dos dados fornecidos pelos usuários no preenchimento de seus 

dados cadastrais. 

2.5 – Ao término de cada semestre letivo, o usuário deve solicitar o NADA CONSTA 

(seja aluno ou funcionário) da biblioteca para efeito de processamento da 

documentação abaixo: 

a – Matrícula. 

B – Transferência ou desistência de curso (o aluno deverá solicitar o cancelamento de 

sua inscrição na biblioteca). 

c – Trancamento de matrícula. 

d – Colação de grau. 

e – Rescisão de Contrato, no caso de funcionários/professores.  

 

3 - EMPRÉSTIMO 
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3.1 - É permitido o empréstimo a todos os usuários inscritos na Biblioteca que não 

estejam em atraso de devolução e que não tenham qualquer pendência com a 

Biblioteca. 

3.2 - O empréstimo ocorrerá mediante a apresentação da carteirinha da Biblioteca e 

pelo próprio usuário. 

3.3 - É permitido o empréstimo de livros, caso não haja reserva dos volumes. 

3.4 - O limite de volumes e o prazo de empréstimo variam de acordo com o tipo de 

usuário: 

 

 

USUÁRIO Nº DE VOLUMES TOTAL PRAZO DE 

ENTREGA 

Professores Livros  03 03 07 dias 

Periódicos  03 

Fitas de 

vídeo  

03 

Alunos e 

Funcionários 

Livros    03 03 02 dias 

Periódicos  03 

Fita de 

vídeo  

03 

 

 

3.5 - O usuário será responsável pela guarda e conservação da(s) obras(s) 

emprestada(s), não podendo transferi-la(s) para outra pessoa. 

3.6 - O prazo de empréstimo obedecerá à tabela acima, podendo ser renovado por 

uma vez pelo idêntico período, caso a obra não esteja reservada, e o usuário a esteja 

apresentando dentro do prazo. 

3.6 - Não poderão ser retirado, para empréstimo domiciliar, acervo de reserva, obras de 

referência (dicionários, enciclopédias, anuário periódico, guias, almanaques, etc), livros 

previamente definidos com base para elaboração de trabalhos, salvo em casos 

especiais, a critério do Bibliotecário. O acesso a estas publicações só será permitido 

através de consulta. 
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3.6.1 - Fica a critério do Bibliotecário, à vista de circunstâncias que justifiquem a 

medida, vetar, de forma permanente ou temporária, o empréstimo de outro tipo de 

material bibliográfico. 

3.7 - Os usuários inscritos na Biblioteca têm direito de retirar livros e/ou periódicos para 

serem utilizados em sala de aula, desde que munidos de documento oficial de 

identificação. O material bibliográfico retirado deve ser devolvido no mesmo dia, antes 

do horário de encerramento da Biblioteca. 

3.8 - Qualquer material retirado por empréstimo só poderá ser devolvido na biblioteca. 

Aos usuários de outras instituições, o empréstimo deverá ser feito através do 

Empréstimo-entre-Bibliotecas. A Biblioteca interessada deve fazer a solicitação através 

de carta timbrada ou ofício, fornecendo os dados bibliográficos completos da obra a ser 

emprestada. 

 

4- DEVOLUÇÃO 

 

4.1 – As obras retiradas sob empréstimo devem ser devolvidas somente no setor de 

empréstimo da biblioteca. 

4.2 – Nenhum funcionário de outro setor desta instituição tem permissão para efetuar a 

devolução do acervo bibliográfico desta biblioteca. 

4.3 – Ao devolver uma obra, o usuário deve aguardar o procedimento de devolução, 

isto é, que seja localizado o comprovante da obra no fichário, dada baixa no sistema e 

devolvida a segunda via do comprovante de empréstimo (o qual recebe no ato de 

empréstimo), devidamente carimbado “DEVOLVIDO” assinado pelo funcionário da 

biblioteca. 

 

5 - RENOVAÇÃO 

 

5.1 - A renovação da publicação poderá ser feita, se não houver solicitação de reserva 

por outro usuário. 

5.2 - Para renovação da publicação, serão exigidas a apresentação da publicação e a 

presença do usuário. 

5.3 - A Biblioteca poderá solicitar a devolução da obra, quando se fizer extremamente 

necessário. 
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6 - RESERVA 

 

6.1 - As reservas serão feitas a partir de solicitação dos usuários, quando a obra 

desejada estiver emprestada. 

6.2 - A reserva será nominal, obedecendo à ordem cronológica dos pedidos. 

O material reservado ficará à disposição do leitor durante 24 horas, a contar da data 

informada pela Biblioteca da devolução do mesmo. 

6.2.1 - Findo o horário, será liberado para empréstimo ao candidato subseqüente. 

Parágrafo único. É responsabilidade do interessado, informar-se sobre a chegada do 

material reservado. 

 

7 – XEROX  

O acervo bibliográfico desta biblioteca está disponível para xérox somente de acordo 

com as condições abaixo: 

a – O usuário, com a publicação em mãos, deve solicitar ao funcionário da biblioteca 

que faça o procedimento para xérox. 

b – O funcionário preencherá o formulário com pedido do usuário em 2 (duas) vias, 

anexará 01(uma) via à publicação desejada e a outra via ficará para controle da 

biblioteca. 

c – O aluno terá o prazo de 02 (duas) horas para ficar com o material e providenciar a 

reprografia. 

 

8 – PENALIDADES 

 

8.1 - O usuário interno (alunos) e o usuário externo (empréstimo entre bibliotecas) que 

não devolverem o material retirado na data estipulada no recibo de empréstimo, pagará 

multa diária (dias corridos) incluindo sábado, domingo e feriados no valor de R$ 2,00 

(dois reais) por cada exemplar emprestado. 

8.2 – O usuário, que não devolver o material retirado na data estipulada na carteirinha 

da Biblioteca, ficará suspenso do empréstimo até a devolução ou renovação da 

publicação. 

8.3 - No caso de fechamento imprevisto da Biblioteca ou se ao vencimento da 

devolução cair em dias de feriado, esta deverá ser feita, sem penalidade, no 1º dia útil 

subseqüente. 
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8.4 - Findo o período de 15 dias do vencimento do prazo de empréstimo ou da 

renovação de uma obra, será feita cobrança através de funcionários da Biblioteca, 

sendo o usuário cientificado de que ficará com o empréstimo suspenso. 

8.4.1 - Não ocorrendo a devolução da obra, depois de realizadas as devidas 

cobranças, o caso será comunicado à Diretoria Executiva, para serem tomadas as 

devidas providências legais. 

 

 

9 - PERDAS OU DANOS 

9.1 – O usuário inscrito na biblioteca é responsável pela devolução do material no 

estado em que o recebeu. 

9.1 - No caso de perdas ou danos, o usuário deverá restituir à Biblioteca outro 

exemplar da mesma obra (autor, título e edição) ou edição mais atualizada, no prazo 

máximo de 15 dias. 

9.1.1 - Na impossibilidade da aquisição do mesmo título, (quando se tratar de obra 

esgotada), o Bibliotecário indicará outra de valor equivalente para substituí-la. Não 

promovendo a substituição da obra, o usuário sofrerá as penalidades previstas nos 

parágrafos anteriores. 

 

10 - GUARDA-VOLUMES 

 

10.1 - O uso do guarda-volume é permitido somente durante o período em que o 

usuário estiver estudando no interior da biblioteca. 

10.2 – O usuário deve dirigir-se ao funcionário da biblioteca, informar seu nome, curso, 

período em que está matriculado e solicitar uma chave com a qual poderá guardar seu 

material no escaninho. 

10.2 – Ao transpor a roleta que dá acesso à saída da biblioteca, o usuário deverá retirar 

o material do guarda volume, devolver a chave e verificar se o funcionário da biblioteca 

deu baixa na chave. 

10.3 - As chaves do guarda-volumes encontram-se no Balcão de Atendimento. É de 

inteira responsabilidade do interessado a guarda do material e da chave. 
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10.4 – A biblioteca não se responsabiliza pela perda de material de usuários que não 

fecharem devidamente seu escaninho ou que deixarem seu material fora do guarda 

volume. 

 

10.5 – A permanência de material (quando o usuário estiver ausente do interior da 

biblioteca), a perda da chave ou seu pernoite no guarda-volume acarretam multa no 

valor de R$ 5,00 (cinco reais) por dia (dias corridos: sábados, domingos e feriados).  

 

10.6 – O material deixado no guarda-volume, após o fechamento da Biblioteca, será 

recolhido e entregue ao usuário somente no 1º dia útil subseqüente de funcionamento 

da Biblioteca. 

 

 

USO DE DEPENDÊNCIAS 

 

Serão exigidos silêncio e respeito no recinto da Biblioteca, não sendo permitido: 

- consumir qualquer tipo de bebida ou alimento; 

- o uso de aparelho eletro-eletrônico (sob responsabilidade única do usuário poderá ser 

usado desde que não perturbe outros leitores e funcionários); 

- o uso de aparelho de comunicação que deverá ficar desligado ou poderá ser posto 

em estado de alerta por vibração, (é proibido estabelecer conversação dentro da 

Biblioteca); 

- escrever nas páginas dos livros, pois tal atitude prejudicará o entendimento global das 

obras. 

- falar em voz alta ou fazer quaisquer outros barulhos. 

 

- Não serão atendidos, no recinto da biblioteca, us uários que não respeitarem 

suas normas. 

 

- Não será permitida a freqüência à Biblioteca de u suários sem camiseta ou em 

trajes inadequados;  
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Não será permitida a entrada de usuários na Biblioteca com pertences, tais 

como: pastas, bolsas, mochilas, fichários e similares que deverão ser deixados em 

guarda-volumes, para devolução posterior. 

Em caso de tentativa de retirada sem o devido registro no Balcão de 

Atendimento ou dano deliberado (recorte, retirada de páginas entre outros), é 

automaticamente bloqueado o direito ao empréstimo, cobrada multa referente ao valor 

da obra e lavrado Boletim de Ocorrência. 

Conforme prevê a Lei Federal nº 9.294 de 15 de julho de 1996, é proibido fumar 

nas dependências do Serviço de Biblioteca. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Direção da 

Biblioteca e Diretoria Executiva. 

As instalações da Biblioteca não podem ser utilizadas para reuniões ou outros 

fins que perturbem o silêncio no recinto. 

O acervo será de livre acesso, ficando facultado aos usuários ir diretamente às 

estantes para pesquisa do material desejado ou, no caso de dúvida, consultar o 

funcionário da Biblioteca. 

As publicações retiradas das estantes deverão ser deixadas sobre a mesa, para 

fins de estatística e serão recolocadas nas devidas estantes pelos funcionários da 

Biblioteca. 

O acervo é utilizado por muitos e a expectativa é de que todos colaborem, não 

rasurando ou fazendo anotações próprias nos livros e demais materiais, observando a 

data de devolução do empréstimo, a fim de que seja preservada a qualidade dos 

serviços prestados. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Período Letivo 
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De segunda a sexta-feira, das 8 às 22h30 e aos sábados das 8 às 12horas. 

A Biblioteca poderá funcionar em finais de semana, feriados e férias, caso haja 

determinação da Diretória a qual está subordinada. 

Em período de inventário, a Biblioteca permanecerá fechada ao público, não 

sendo permitido o empréstimo de obras. 

ENDEREÇO 

 

FACULDADE DO FUTURO 

Biblioteca: Profª Ivonne Ribeiro de Almeida 

Rua Duarte Peixoto, 259 - Coqueiro 

36900-000 Manhuaçu-MG  

Telefax: (33) 3331-1214 

Email: biblioteca@faculdadedofuturo.edu.br 

 

 

 

 

17. 3. RELATÓRIO DOS LIVROS EXISTENTES NA BIBLIOTEC A E QUE PODEM 

SER COMPATÍVEIS COM O PROJETO DE FARMÁCIA. 

 

LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2003. 

205p.(Col. , .) 

CITELLI, Adilson. O  texto argumentativo. São Paulo: Scipione, 2004. 78p. 

ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio. Língua portuguesa: noções 

básicas para cursos superiores. São Paulo: Atlas, 1999. 6. ed. 217p. 

FIGUEIREDO, Luiz Carlos. A redação pelo páragrafo. Brasília: UNB, 1999. 127p. 

VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

2. ed. 133p. 

MENESES, Murilo Souza de. Neuroanatomia aplicada. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1999. 360p. 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física 4: ótica 

e física moderna. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 6. ed. v. 4299p. 
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HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física 

3:eletromagnetismo. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 6. ed. v. 3281p. 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física 2: 

gravitação, ondas e termodinâmica. Riode Janeiro: LTC, 2002. 6. ed. v. 2228p. 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física 1: 

mecânica. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 6. ed. v. 1277p. 

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física 4 : otica e fisica moderna. São Paulo: 

Addison Wesley, 2004. 10. ed. v. 4426p.(Col. , 4.) 

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física 3: eletromagnetismo. São Paulo: 

Addison Wesley, 2004. v. 3402p. 

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física 2: termodinêmica e ondas. São Paulo: 

Addison Wesley, 2003. 10. ed. v. 2328p. 

NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica 4: ótica, relatividade, física 

quântica. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. v. 4436p. 

NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica 3: eletromagnetismo. São Paulo: 

Edgard Blücher, 2003. v. 3323p. 

NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica 2: fluidos, ocilações e ondas, calor. 

São Paulo: Edgard Blücher, 2004. 4. ed. v. 2314p. 

NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica 1: mecânica. São Paulo: Edigard 

Blücher, 2002. 4. ed. v. 1328p. 

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física1: mecânica. São Paulo: Addison 

Wesley, 2003. 10. ed. v. 1364p.(Col. , 1.) 

CUTTER, Elizabeth G. Anatomia vegetal: células e tecidos. São Paulo: Roca, 1986. 2. 

ed. 304p.(Col. , .) 

VALLE. Francisco das Chagas. Práticas de citologia e genética. São Paulo: MEDSI, 

2001. 185p. 

PAPINI, Solange; FRANÇA, Maria Heloísa Sayago. Manual de citologia e histologia par 

o estudante da área de saúde. São Paulo: Atheneu, 2003. 206p. 

ALBERTS, Bruce (et al.). Fundamentos da biologia celular: uma introdução à biologia 

molecular da célula. Porto Alegre: Artmed, 1999. 3 reimpr. 2004. ed. 757p.(Col. , .) 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. 

37. ed. 672p. 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 2003. 15. 

ed. 118p. 
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KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2003. 18. ed. 

84p. 

CEREJA, William Roberto; MAGALHHÃES, Tereza Cochar. Gramática: texto, reflexão 

e uso. São Paulo: Atual, 2004. 2. ed. 448p. 

DI DOMENICO, Viviane G. da Cunha; CASSETARI, Leila. Métodos e técnicas de 

pesquisas em psicologia: uma introdução. São Paulo: EDICON, 2002. 3. ed. 139p. 

SACKHEIM, George I.; LEHMAN, Dennis D. Química e bioquímica para ciências 

biomédicas. Barueri: Manole, 2001. 8. ed. 644p.(Col. , .) 

BROWN, T. A. Genética: um enfoque molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1999. 3. ed. 336p.(Col. , .) 

NICOLA, Jose de. Língua, literatura e redação. São Paulo: Scipione, 1998. v. 356p. 

CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São 

Paulo: Scipione, 2004. 2. ed. 567p. 

KOPF-MAIER, Petra  Atlas de Anatomia Humana de Wolf-Heidegger. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogon, 2000. 5. ed. v. 2XN.,439p. 

KOPF-MAIER, Petra ed. Atlas de Anatomia Humana de Wolf-Heidegger. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogon, 2000. 5. ed. v. 1Xiii,311p. 

GRIFFITHS, Anthony J. F et al. Introdução a genética. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002. 6. ed. xix, 794p. 

DANGELO, Jose Geraldo; FANTINI, Carlo Americo. Anatonomia humana basica. Sao 

Paulo: Atheneu, 2002. 2. ed. 184p. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho cientifico. Sao Paulo: Cortez, 

2002. 22. ed. 335p. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia cientifica. São 

Paulo: Atlas, 2000. 3. ed. 289p. 

CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A. Metodologia cientifica. Sao Paulo: Prentice 

Hall, 2002. 5. ed. 242p. 

DOLIVEIRA, Maria Marta Hubner. Ciência e pesquisa em psicologia : uma introducao. 

Sao Paulo: EPU, 2002. v. 3XII;103p. 

LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia cientifica. Sao Paulo: Atlas, 2003. 

5. ed. 311p. 

DURKHEIM, Emile. As regras do método sociológico. Sao Paulo: Martins Fontes, 1999. 

2. ed. 165p.(Col. Colecao Topicos, .) 
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BURNS, George W.; BOTTINO, Paul J. Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1991. 6. ed. 381 : il.p.(Col. , .) 

COOPER, Geoffrey M. A celula : uma abordagem molecular. Porto Alegre: Artmed, 

2001. 2. ed. 712  : il.p.(Col. , .) 

DEMO, Pedro. Metodologia cientifica em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 1995. 3. 

ed. 292p. 

BARROS,  Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos 

de metodologia cientifica: um guia para a iniciação cientifica. Sao Paulo: Makron Books, 

2000. 2. ed. 122p. 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciencias humanas e sociais. Sao Paulo: Cortez, 

2001. 5. ed. 163p. 

CARVALHO, Maria Cecilia M. de. Construindo o saber: metodologia científica, 

fundamentos e tecnicas. Campinas: Papirus, 2002. 12. ed. 174p. 

CASTRO, Sebastiao Vicente de. Anatomia fundamental. Sao Paulo: Makron Books, 

1985. 3. ed. 586p. 

KERLINGER, Fred N. Metodologia da pesquisa em ciencias sociais: um tratamento 

conceitual. Sao Paulo: EPU, 1979. xv, 378(Col. , .) 

HAGUETTE, Teresa Maria Frota. Metodologia qualitativa na sociologia. Petropolis: 

Vozes, 2001. 8. ed. 224p. 

TORTORA,  Gerard J. Corpo humano : fundamentos de anatomia e fisiologia. Porto 

Alegre: Artmed, 2001. 4. ed. xxiv, 574(Col. , .) 

SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatomia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2000. 21. ed. v. 2405p.(Col. , 2.) 

SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatomia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2000. 21. ed. v. 1417p.(Col. , 1.) 

BEIGUELMAN, Bernardo. Citogenetica humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1982. inclui bibliografia e indicep. 

GUYTON, Arthur C. Neurociencia basica: anatomia e fisiologia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1993. 2. ed. 345p.(Col. , .) 

FIORE, Mariano S. H. di. Atlas de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

7. ed. 229p.(Col. , .) 

KATCHBURIAN, Eduardo; ARANA, Vitor. Histologia e embriologia oral: texto, 

correlaçaoes clinicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 381p. 
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MOORE,  Keith L.; DALLEY,  Arthur F. Anatomia orientada para a clinica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 4. ed. xxix, 1023p.(Col. , .) 

GOWDAK, Demetrio; GOWDAK, Luis Henrique. Atlas de anatomia humana. Sao Paulo: 

FTD, 1989. 64p. 

GELEHRTER, Thomas D.; COLLINS, Francis S. Fundamentos de genética medica. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 1992. 259p.(Col. , .) 

VOGEL,  F.; MOTULSKY, A.G. Genetica medica: problemas e abordagem. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 3. ed. xxix, 684p.(Col. , .) 

NUSSBAUM, Robert L.; MCINNES,  Roderick R.; WILLARD, Huntington F. Thompson e 

Thompson: genetica medica. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 6. ed. xii, 

387p.(Col. , .) 

NORA, James, J.;  FRASER, F. Clarke. Genetica humana. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1991. 3. ed. 301p.(Col. , .) 

MOTTA,  Paulo A. Genetica humana: aplicada a psicologia e toda a area biomedica. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. xii, 174p. 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, Jose. Histolgia basica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1999. 9. ed. 427p. 

DANGELO, Jose Geraldo ; FATTINI, Carlo Americo. Anatomia humana sistemica e 

segmentar: para o estudante de medicina. Sao Paulo: Atheneu, 2002. 2. ed. 671p. 

JUNQUEIRA, Luis Carlos Uchoa; CARNEIRO, Jose. Biologia celular e molecular. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 7. ed. 339p. 

 

18. ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS NA FACULDADE DO FUTURO 

PELO CURSO DE FARMÁCIA 

 
• IV Semana do Conhecimento da Faculdade do Futuro – 6 a 10 de novembro de 

2006 (Cursos: Farmácia, Enfermagem e Educação Física); 

 

• I Semana do Curso de Farmácia da Faculdade do Futuro – 19 a 23 de março 

de 2007 – “A atuação do profissional farmacêutico na área de saúde”; 

 

• Programa de extensão: “Inclusão de Egressos do ensino médio na Faculdade 

do Futuro” - (Cursos: Farmácia, Enfermagem, Educação Física e Ciências 

Biológicas); 
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• Projeto de Extensão– “Uso racional de medicamentos – os riscos da 

automedicação.” (Curso de Farmácia); 

 

• V Semana do Conhecimento da Faculdade do Futuro – 22 a 26 de outubro de 

2007 - (Cursos: Farmácia, Enfermagem, Educação Física e Ciências 

Biológicas); 

 

• Projeto de Pesquisa: Levantamento de Plantas medicinais utilizadas e 

cultivadas na cidade de Manhuaçu - (Cursos: Farmácia e Ciências Biológicas); 

 

•   Projeto de Extensão – “Dengue: educação como estratégia de prevenção” - 

(Cursos: Farmácia, Enfermagem e Ciências Biológicas); 

 

• Projeto de Extensão: “Assistência Integrada ao idoso: cuidado, saúde e meio 

ambiente” - (Cursos: Farmácia, Enfermagem, Educação Física e Ciências 

Biológicas); 

 

• Projeto de extensão: “Ações educativas sobre fisiopatologias e parasitoses 

prevalentes em Manhuaçu e região.” - (Curso de Farmácia); 

 

• II Semana do Curso de Farmácia da Faculdade do Futuro – 24 a 28 de março 

de 2008 – “O farmacêutico no contexto da saúde pública”. 

 

• VI Semana do Conhecimento da Faculdade do Futuro – 21 a 25 de outubro de 

2008 - (Cursos: Farmácia, Enfermagem, Educação Física e Ciências 

Biológicas); 

 

• III Semana do Curso de Farmácia da Faculdade do Futuro – 23 a 25 de março 

de 2009 – “O farmacêutico generalista e suas atuações”. 

 

 
18.1. Ações de extensão realizadas pelo Curso de Fa rmácia : 
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• Palestra: “Profissão farmacêutica e novas diretrizes de ensino em Farmácia.” – 

Faculdade do Futuro, 08/02/2007 - (Curso de Farmácia); 

 

• Visita às exposições: “Exposição do Corpo Humano-real e fascinante”, 

“Exposição de Darwin – descubra o homem e a Teoria Revolucionária que 

mudou o mundo”, e “Exposição Leonardo da Vinci – A Exibição de um Gênio,” 

– São Paulo, 29/06/07 - (Cursos: Farmácia e Ciências Biológicas); 

 

• Campanha de orientação ao paciente diabético – 06 a 14/11/07 - (Cursos: 

Farmácia, Enfermagem e Educação Física); 

 

• Mostra de Profissões – 18/10/2008 – (Cursos: Farmácia, Enfermagem e 

Educação Física); 

 

• Palestra: Dia Mundial do Rim – Faculdade do Futuro - 20/03/2009 – Curso de 

Farmácia.  

 

 


