
 
 

CALENDÁRIO FARMÁCIA – PRA MARÇO/2019 

 

Profa: Vera Oliveira (Farmácia + Enfermagem) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

15/03/2019 19 às 22 horas Informática/ TCC 1 e 2 

21/03/2019 19 às 22 horas Informática/ TCC 1 e 2 

28/03/2019 19 às 22 horas Informática/ TCC 1 e 2 

 

Prof: Paulo Rossi Bilesky 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

16/03/2019 09 às 12 horas Química Analítica I/ Química Orgânica I 

23/03/2019 09 às 12 horas Química Analítica I/ Química Orgânica I 

30/03/2019 09 às 12 horas Química Analítica I/ Química Orgânica I 

 

Prof: Diogo Antonio Morato Mastrorocco Filho (Farmácia + Enfermagem) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

13/03/2019 19 às 22 horas Microbiologia Geral/ Imunologia básica 

20/03/2019 19 às 22 horas Microbiologia Geral/ Imunologia básica 

27/03/2019 19 às 22 horas Microbiologia Geral/ Imunologia básica 

 

Profa: Marize Ap. Theobaldo Garcia (Farmácia + Enfermagem) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

12/03/2019 19 às 22 horas Farmacologia/Toxicologia clínica 

18/03/2019 19 às 22 horas Farmacologia/Toxicologia clínica 

28/03/2019 19 às 22 horas Farmacologia/Toxicologia clínica 

 

Prof: Bruno Vilela Muniz (Farmácia + Enfermagem) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

16/03/2019 13 às 16 horas Parasitologia Clínica 

23/03/2019 13 às 16 horas Parasitologia Clínica 

30/03/2019 13 às 16 horas Parasitologia Clínica 

 

Profa: Paula Fernanda de Lima (Farmácia + Enfermagem) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

14/03/2019 19 às 22 horas Histologia e Embriologia 

21/03/2019 19 às 22 horas Histologia e Embriologia 

28/03/2019 19 às 22 horas Histologia e Embriologia 

 

Profa: Tatiana Tati de Fazio Bergamo 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

19/03/2019 19 às 22 horas Físico Química/ Biotecnologia 

09/04/2019 19 às 22 horas Físico Química/ Biotecnologia 

30/04/2019 19 às 22 horas Físico Química/ Biotecnologia 

 

Profa: Larissa (Farmácia + Enfermagem) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

11/03/2019 19 às 22 horas Biofísica 

18/03/2019 19 às 22 horas Biofísica 

25/03/2019 19 às 22 horas Biofísica 

 

Profa: Paula Humber Lahoud 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

11/03/2019 19 às 22 horas Bioquímica Clínica 

18/03/2019 19 às 22 horas Bioquímica Clínica 

25/03/2019 19 às 22 horas Bioquímica Clínica 



 
 

 

Prof: Dorival Pinheiro Garcia 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

15/03/2019 19 às 22 horas Matemática 

22/03/2019 19 às 22 horas Matemática 

29/03/2019 19 às 22 horas Matemática 

 

Prof: Rodolfo 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

14/03/2019 19 às 22 horas Patologia Geral 

21/03/2019 19 às 22 horas Patologia Geral 

28/03/2019 19 às 22 horas Patologia Geral 

 

Prof: Pedro Luis Colturato 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

11/03/2019 19 às 22 horas Microbiologia e imunologia clínica 

18/03/2019 19 às 22 horas Microbiologia e imunologia clínica 

25/03/2019 19 às 22 horas Microbiologia e imunologia clínica 

 

Prof: Lair Bianchi de Melo 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

16/03/2019 09 às 12 horas Garantia da Qualidade 

23/03/2019 08 às 11 horas Garantia da Qualidade 

26/03/2019 09 às 12 horas Garantia da Qualidade 

 

 

LOCAL: PRA FARMÁCIA 

ALUNOS MATRICULADOS E RESPECTIVOS PROFESSORES DEVERÃO 

ENCONTRAR-SE EM FRENTE À BIBLIOTECA PARA DIRIGIR-SE PARA 

QUALQUER SALA DISPONÍVEL NO DIA E HORÁRIO MARCADO.  

 

 

EMENTA DAS DISCIPLINAS: PRA FARMÁCIA 

 

INFORMÁTICA 

EMENTA 

Introdução à cultura informática. Conhecimentos gerais de informática. Edição de 

textos. Edição de Sumários. Confecção de planilhas eletrônicas. Elaboração de 

material áudio-visual. Tecnologia para a coleta, processamento, armazenamento e 

comunicação de dados e informação e suas aplicações nas áreas de saúde e 

farmácia. O uso da internet e ferramentas da pesquisa científica, como exemplo o 

PubMed, Scielo, Google acadêmico e Bireme. 

 

QUÍMICA ANALÍTICA I  

EMENTA 

Separação e testes de identificação dos cátions dos grupos I, II, III, IV e V e dos 

principais ânions. Princípios relativos ao equilíbrio químico. Deslocamento de 

equilíbrio. Cálculos de concentração relativos à constante de equilíbrio. Constantes 

de equilíbrio de ácidos e bases. Equilíbrio iônico da água e escala de pH. Hidrólise 

de sais. Sistemas tampões. Solubilidade e Produto de solubilidade. Equilíbrio 

químico envolvendo reações de oxi-redução. Equilíbrio químico envolvendo íons 

complexos. 

 

QUÍMICA ORGÂNICA I  

EMENTA 



 
 
Nomenclatura de compostos orgânicos. Estudo de isomeria plana e espacial. Estudo 

de compostos orgânicos heterocícliclos. Procedimentos laboratoriais em Química: 

determinação de constantes físicas. Técnicas de extração. Técnicas de destilação. 

 

MICROBIOLOGIA GERAL 

EMENTA 

Características e diferenciação de bactérias, fungos e vírus. Mecanismo de 

transmissão e infecção por microrganismos, cultivo e identificação. Antibiograma. 

Controle de microrganismos e normas de biossegurança. Toxinfecções alimentares. 

 

BIOSSEGURANÇA 

EMENTA 

Aspectos e cuidados gerais quanto à coleta, transporte e armazenamento de 

materiais biológicos, nas áreas de medicamentos, análises clínicas, alimentos e 

toxicologia. 

 

PARASITOLOGIA CLÍNICA 

EMENTA 

Introdução à Parasitologia: Modalidades de parasitismo; Tipos de hospedeiros e 

parasitos; Vias de penetração e evolução dos parasitos; Regras de nomenclatura 

zoológica. Epidemiologia, mecanismos de transmissão/infecção, ciclo de vida, 

processos patogênicos decorrentes de doenças causadas pelos principais agentes 

parasitários e aspectos profiláticos e de controle. Coleta e conservação de materiais 

biológicos aplicados à parasitologia clínica. Métodos específicos para o diagnóstico 

laboratorial de protozoários intestinais, teciduais, sanguíneos e de helmintos. 

 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

EMENTA:  

Histologia: Considerações gerais sobre técnicas histológicas. Tipos de tecidos 

fundamentais. Funções dos tecidos epiteliais, conjuntivo, ósseo, cartilaginoso, 

sanguíneo, muscular e nervoso. Processo de ossificação. Elementos sanguíneos. 

Histofisiologia dos sistemas: Esquelético, Articular, Muscular, Respiratório, 

Circulatório, Digestório, Urinário, Genitais Feminino e Masculino, Nervoso, 

Endócrino, Sensorial e Tegumentar. Embriologia: Processos de gametogênese e de 

fecundação. Caracterização dos períodos do desenvolvimento humano: pré-

embrionário, embrionário e fetal. Organização morfo-funcional dos anexos 

embrionários. Estudo das malformações e de agentes teratogênicos. Morfogênese 

de face e membros. Desenvolvimento normal e anormal dos sistemas nervoso, 

cardiovascular, digestório, respiratório, urogenital, tegumentar e endócrino. 

 

FÍSICO-QUÍMICA  

EMENTA 

Unidades e grandezas em físico-química. Estudo dos gases. Soluções e 

propriedades coligativas. Equilíbrio de fases. Princípios da Termodinâmica e 

Termoquímica. Equilíbrio químico. Deslocamento de equilíbrio. Cálculos de 

concentração relativos à constante de equilíbrio. Constantes de equilíbrio de ácidos 

e bases. Equilíbrio iônico da água e escala de pH. Hidrólise de sais. Sistemas 

tampões. Fenômenos de Transporte e de Superfície. Sistemas Dispersos.  Cinética 

química. 

 

BIOFÍSICA 

EMENTA 

Introdução à biofísica.  Grandezas e medidas Físicas.  Precisão e certeza.  

Bioeletricidade – biofísica da membrana celular, sinapses e osmometria.  

Biomecânica – biofísica da circulação, respiração e contração muscular.  

Propriedade dos fluidos.  Fenômenos ondulatórios e ultra-som. Audição e visão - 



 
 
óptica física. Radioatividade: séries naturais, partículas, unidades de radioatividade, 

produção de radioisótopos, radioterapia. 

 

BIOQUÍMICA CLÍNICA 

EMENTA 

Coleta e manipulação de amostras em laboratório clínico. Bioquímica clínica das 

principais vias metabólicas do organismo, no sangue total, soro, plasma e líquidos 

biológico, no que se refere a análise de resultados, interpretação clínica, 

desempenho analítico e controle de qualidade do metabolismo de carboidratos, 

lipídios, proteínas, minerais, ácido-base e hidroeletrolítico, enzimologia clínica, 

função hepática e pancreática, função renal, função cardíaca e hormonal. 

Marcadores tumorais. Automação no laboratório clínico.  

 

MATEMÁTICA  

EMENTA 

Números, equações e inequações. Funções, gráficos e curvas. Função de uma 

variável real: derivadas. Máximos e mínimos. Esboço de curvas. Integral e funções. 

Equações diferenciais. Síntese gráfica e numérica de dados. Probabilidade 

matemática. Notação científica base 10. Logaritmos e cálculos de pH. Unidades de 

medida de massa e volume ou capacidade. Cálculos de diluição e fracionamento. 

 

TCC2 

EMENTA 

Estudo e pesquisa sobre um tema de natureza educacional, relativo aos conteúdos 

do currículo do Curso. Desenvolvimento do projeto de pesquisa e relatório final. 

Escrita da monografia – Fundamentação teórica do trabalho. Preparo para 

apresentação oral de trabalhos acadêmicos em público.  

 

PATOLOGIA GERAL 

Introdução ao estudo da patologia. Agentes causadores de lesão celular. Conceito 

de saúde e doenças. Os grandes processos mórbidos (alterações intra e extra-

celulares, distúrbios vasculares, processo inflamatório agudo e crônico, distúrbios 

de crescimento e da diferenciação celular, degenerações, alterações de interstício, 

neoplasias, placa de ateroma, regeneração e cicatrização). Sintomatologia. 

Diagnóstico. Prognóstico. Patologia ambiental. Práticas de microscopia dos 

processos patológicos. 

 

IMUNOLOGIA BÁSICA 

Características. Mecanismos inespecíficos de defesa, características e funções das 

células envolvidas na resposta imune, órgãos linfoides; resposta imune celular e 

humoral. Resposta imune inata e adaptativa. Imunossupressão e patologias 

relacionadas ao sistema imune como: imunopatologia das doenças infecciosas, 

doenças auto-imune e reações alérgicas. 

 

TOXICOLOGIA CLÍNICA 

Introdução à toxicologia clínica. Fases da intoxicação. Principais técnicas utilizadas 

nas análises toxicológicas. Estudo de intoxicações por diversos agentes, com foco 

em prevenção tratamento e diagnóstico. Identificação de drogas em amostras 

biológicas (álcool, cocaína, anfetaminas, inalantes, benzodiazepínicos e etc.). 

Aspectos forenses de toxicologia clínica. Política de Educação Ambiental na área 

toxicológica. 

 

GARANTIA DA QUALIDADE 

Determinação dos padrões de qualidade para os processos desde a matéria prima 

até o produto final. Monitoramento ou auditoria da qualidade (determinação se as 

operações possuem sistemas, instalações e manuais adequados para o controle de 

qualidade dos produtos fabricados). Identificação de procedimento de operação 



 
 
padronizados (POP’s) necessários em relação ao controle de qualidade. 

Treinamento de pessoal para prática da qualidade como rotina operacional. Gestão 

da qualidade. Controle de qualidade de equipamentos. Validação de metodologias 

analíticas. 

 

MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA CLÍNICA 

Métodos e reações em imunologia clínica. Provas imunológicas para 

microorganismos. Estudo de doenças relacionadas ao sistema imune. Estudo dos 

principais microorganismos patogênicos ao homem. Coleta e diagnóstico 

laboratorial de microorganismos patogênicos. Normas de biossegurança em 

laboratórios clínicos e ambientes hospitalares. Considerações gerais sobre micologia 

no laboratório de análises clinicas. Controle de qualidade e segurança no laboratório 

de micologia clínica. Fungos patogênicos para o homem. Metodologia e aplicação de 

técnicas para o diagnóstico laboratorial das principais micoses. 


