
 
 

CALENDÁRIO FARMÁCIA – PRA JUNHO/2019 

 

Profa: Nielse Cristine de Melo Fattori 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

03/06/2019 19 às 22 horas Epidemiologia/ Políticas Públicas 

10/06/2019 19 às 22 horas Epidemiologia/ Políticas Públicas 

17/06/2019 19 às 22 horas Epidemiologia/ Políticas Públicas 

 

Profa: Tatiana Tati de Fazio Bergamo 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

21/05/2019 19 às 22 horas Farmacotécnica I 

04/06/2019 19 às 22 horas Farmacotécnica I 

11/06/2019 19 às 22 horas Farmacotécnica I 

 

Profa: Lair Bianchi de Melo 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

05/06/2019 19 às 22 horas Farmacodinâmica 

12/06/2019 19 às 22 horas Farmacodinâmica 

19/06/2019 19 às 22 horas Farmacodinâmica 

 

Profa: Fátima Chechetto 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

06/06/2019 14:30 às 17:30 Farmacobotânica/ Saúde e Sociedade 

13/06/2019 14:30 às 17:30 Farmacobotânica/ Saúde e Sociedade 

25/06/2019 14:30 às 17:30  Farmacobotânica/ Saúde e Sociedade 

 

Profa: Ana Michele Lahoud 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

04/06/2019 19 às 22 horas Química Farmacêutica 

10/06/2019 19 às 22 horas Química Farmacêutica 

18/06/2019 19 às 22 horas Química Farmacêutica 

 

Profa: Paula Fernanda de Lima (Farmácia + Enfermagem) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

06/06/2019 19 às 22 horas Biologia Celular/ Histologia e Embriologia 

13/06/2019 19 às 22 horas Biologia Celular/ Histologia e Embriologia 

21/06/2019 19 às 22 horas Biologia Celular/ Histologia e Embriologia 

 

Profa: Paula Fernanda de Lima  

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

07/06/2019 19 às 22 horas Genética e Biologia Molecular 

14/06/2019 19 às 22 horas Genética e Biologia Molecular 

21/06/2019 19 às 22 horas Genética e Biologia Molecular 

 

Profa: Vera Aparecida  

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

07/06/2019 19 às 22 horas Informática/ TCC2 

14/06/2019 19 às 22 horas Informática/ TCC2 

28/06/2019 19 às 22 horas Informática/ TCC2 

 

Prof: Bruno Vilela Muniz (Farmácia + Enfermagem) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

08/06/2019 13 às 16 horas Parasitologia Geral/ Parasitologia Clínica 

15/06/2019 13 às 16 horas Parasitologia Geral/ Parasitologia Clínica 

22/06/2019 13 às 16 horas Parasitologia Geral/ Parasitologia Clínica 



 
 
 

Prof: Dorival Pinheiro Garcia (Farmácia + Enfermagem) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

07/06/2019 19 às 22 horas Matemática 

14/06/2019 19 às 22 horas Matemática 

21/06/2019 19 às 22 horas Matemática 

 

Prof: Diogo Mastrorrocco (Farmácia + Enfermagem) 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

05/06/2019 19 às 22 horas Patologia Geral 

06/06/2019 14 ÀS 17 horas Patologia Geral 

12/06/2019 16 às 19 horas Patologia Geral 

  

Profa: Marize Ap. Theobaldo Garcia 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

04/06/2019 19 às 22 horas Gestão de Empresas Farmacêuticas 

11/06/2019 19 às 22 horas Gestão de Empresas Farmacêuticas 

18/06/2019 19 às 22 horas Gestão de Empresas Farmacêuticas 

 

Prof: Paulo Rossi Bilesky 

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

01/06/2019 09 às 12 horas Química Orgânica II/ Química Geral e 

Inorgânica II/ Química Analítica I 

15/06/2019 09 às 12 horas Química Orgânica II/ Química Geral e 

Inorgânica II/ Química Analítica I 

29/06/2019 09 às 12 horas Química Orgânica II/ Química Geral e 

Inorgânica II/ Química Analítica I 

 

Prof: Diogo Mastrorrocco  

DATA HORÁRIO DISCIPLINA 

13/06/19  13 às 16 horas Imunologia/ Bioquímica II 

19/06/19 16 às 19 horas Imunologia/ Bioquímica II 

27/06/19 13 às 16 horas Imunologia/ Bioquímica II 

 

 

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 

 

QUÍMICA ORGÂNICA II  

EMENTA 

Estudo dos mecanismos de reações orgânicas. Métodos analíticos espectrométricos 

instrumentais aplicados a compostos orgânicos e técnicas cromatográficas. 

 

EPIDEMIOLOGIA  

EMENTA 

Introdução à Epidemiologia e conceitos básicos. Fundamentos epidemiológicos para 

o estudo dos determinantes do processo saúde-doença, modelos de saúde, história 

natural da doença e níveis de prevenção. Bases do método epidemiológico: 

medidas e variáveis. Indicadores de saúde. Epidemiologia descritiva: lugar, pessoa, 

tempo e interpretações. Vigilância Epidemiológica, investigação de casos e 

epidemias para aplicação na promoção, prevenção, tratamento e recuperação no 



 
 
processo saúde e doença, com vistas a compreensão dos instrumentos 

epidemiológicos como recursos para as decisões na área de saúde. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

EMENTA 

Conhecer as principais políticas públicas de saúde do Brasil e sua evolução. Redes 

de atenção em saúde. Atenção Primária à Saúde. Estratégia de Saúde da Família. 

Políticas de saúde para grupos específicos (saúde da mulher, recém-nascido, 

criança, adolescente, adulto, idoso, vigilância em saúde, saúde mental). Os 

avanços, desafios e tendências no âmbito do SUS. A inserção do farmacêutico como 

parte das políticas públicas de saúde. 

 

FARMACOTÉCNICA I 

EMENTA 

Estudo das formas farmacêuticas. Considerações biofarmacêuticas e de 

formulações. Incompatibilidades e processos de degradação de medicamentos. 

Insumos farmacêuticos ativos (IFA) e excipientes. Boas práticas de manipulação 

(BPM) de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias. 

Cálculos aplicados à farmácia magistral e fatores de equivalência (Feq). Água de 

uso farmacêutico. Formas Farmacêuticas líquidas: Soluções, Xaropes e elixires. 

Formas Farmacêuticas Sólidas: Pós. Diluição Geométrica (DG), densidade aparente 

de pós. Grânulos de interesse magistral. Cápsulas. Comprimidos. Preparação de 

medicamentos fitoterápicos. Embalagens, conservação, corretivos de aroma e 

sabor. Excipientes e solventes. Controle de Qualidade na área magistral. 

 

FARMACODINÂMICA 

EMENTA 

Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo. Farmacologia do Sistema Nervoso 

Central. Mecanismo de ação, interações medicamentosas, reações adversas e 

discussão de casos clínicos dos principais grupos de fármacos utilizados na 

terapêutica dos sistemas: Cardiovascular; Renal; Endócrino (fármacos 

antidiabéticos; hormônios tireoideanos e fármacos utilizados no hipo/ 

hipertireoidismo; fármacos utilizados na obesidade; fármacos utilizados em 

dislipidemias; contraceptivos, ocitócitos e tocolíticos). Farmacologia do Sistema 

Gastrintestinal. Antimicrobianos. Antifúngicos. Antiparasitários. Quimioterápicos e 

Antineoplásicos.  

 

FARMACOBOTÃNICA 

EMENTA 

Introdução à farmacobotânica e aplicações na atividade farmacêutica. Noções sobre 

Etnobotânica e Etnofarmacologia. Noções gerais sobre anatomia Vegetal: célula 

vegetal e tecidos. Raiz, caule, folhas, inflorescência, flores, frutos, e sementes de 

plantas de interesse farmacêutico: anatomia macroscópica e microscópica. 

Sistemas de classificação: estudo de famílias, gêneros e espécies. Conservação do 

material vegetal para fins farmacêuticos, científicos e legais. Sistemática vegetal 

através de estudo da morfologia e taxonomia vegetal, além da análise 

farmacognóstica de matérias-primas de interesse farmacêutico. Principais vegetais 

tóxicos que ocorrem no Brasil. Noções sobre produção de plantas medicinais e 

fatores que influenciam os princípios ativos. Pesticidas de origem natural. Alérgenos 

naturais. 

 

SAÚDE E SOCIEDADE 

EMENTA 

Saúde e ambiente no contexto contemporâneo. Meio Ambiente na concepção 

humanística da saúde. A construção do conhecimento em Educação Ambiental. 

Serviços de saúde, relações sociais, ambientais e processo saúde-doença. O 

processo de institucionalização da Educação Ambiental no Brasil: evolução, marcos 



 
 
referenciais nacionais e internacionais.  Educação Ambiental e Políticas Públicas. 

Política Ambiental. Política de Educação em Direitos Humanos. Política de Educação 

Inclusiva.  Meio Ambiente, Saúde e Desenvolvimento Sustentável. Responsabilidade 

Ambiental. Educação em Saúde – importância e contextualização. O Farmacêutico 

como agente de educação em saúde.  

 

QUÍMICA FARMACÊUTICA 

EMENTA 

Desenvolvimento e planejamento de fármacos. Estrutura química, síntese, 

propriedades físicas e químicas, mecanismo de ação, usos terapêuticos, 

biotransformação, incompatibilidades químicas e farmacológicas. Estudo dos 

fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo, neuromuscular, cardiovascular 

e renal. Fármacos que atuam na função histaminérgica. Fármacos que atuam no 

processo inflamatório. Fármacos que atuam no sistema nervoso central. Fármacos 

antibióticos e quimioterápicos que atuam em diferentes infecções, infestações e 

neoplasias. 

 

BIOLOGIA CELULAR 

EMENTA 

Noções de microscopia. Introdução as biomoléculas. Estudo da estrutura celular de 

células procarióticas e eucarióticas aliado aos conhecimentos das características 

funcionais das células que compõem os tecidos, principalmente destacando as 

funções homeostáticas celulares relacionadas ao interesse farmacêutico. 

Citopatologia corpórea em processos patológicos (inflamação, displasias, 

neoplasias), alterações celulares em líquidos corpóreos e órgãos. Coleta de material 

para exame clínico citopatológico. Transporte de membranas e vesículas.  

 

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. 

 

PATOLOGIA GERAL 

EMENTA 

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. 

 

GESTÃO DE EMPRESAS FARMACÊUTICAS 

EMENTA 

Práticas farmacêuticas de planejamento, organização, liderança e gestão do 

trabalho em equipe. Ética profissional, considerando o atual cenário econômico. 

Estratégias necessárias à tomada de decisões e à administração de recursos, 

processos e pessoas no âmbito farmacêutico. Estudo do mercado farmacêutico 

relacionado ao comportamento do consumidor na elaboração de estratégias de 

marketing. 

 

QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA II 

EMENTA 



 
 
Introdução ao estudo das reações químicas. As Fórmulas, as Equações e a 

estequiometria. Soluções e concentrações de soluções, diluição e Misturas de 

soluções. 

 

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. 

 

TCCII 

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.  

 

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. 

 

PARASITOLOGIA GERAL 

EMENTA 

Estudo dos principais grupos de parasitas do homem, seus ciclos de vida, meios de 

transmissão e sintomatologia; principais métodos de profilaxia e tratamento das 

parasitoses. 

 

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. 

 

GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR 

EMENTA 

Estudo teórico e prático da estrutura molecular dos ácidos nucléicos, padrões e 

tipos de herança biológica. Análise de genealogias, diferenciação sexual e 

variabilidade genética, além das principais síndromes resultantes de alterações 

cromossômicas e metabólicas. Estudo da farmacogenética e genética da célula 

tumoral. 

 

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. 

 

IMUNOLOGIA 

EMENTA 

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. 

 

BIOQUÍMICA II 

EMENTA 

Estudo do metabolismo energético dos seres vivos, via glicolítica, ciclo de Krebs, 

cadeia respiratória e fosforilação oxidativa, via das pentoses, gliconeogênese, 

regulação do metabolismo da glicose e do glicogênio, metabolismo dos lipídeos, 

lipoproteínas e metabolismo do colesterol. Principais vias do metabolismo 

energético dos aminoácidos e ciclo da uréia, metabolismo dos ácidos nucléicos, 

metabolismo do ferro e do acido fólico. Hormônios da pituitária e da tireóide. 

Bioquímica dos hormônios da adrenal e das gônadas. Metabolismo das porfirinas. 

Metabolismo vegetal (fotossíntese). Estudo da regulação enzimática e integração 

metabólica do metabolismo humano. 

 


