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 CURSO DE FARMÁCIA 

 

 

Para atingir os anseios propostos, o UNIEURO vem desenvolvendo um 

projeto pedagógico-institucional com características inovadoras, buscando oferecer à 

comunidade brasiliense programas e cursos voltados para as necessidades daqueles que 

residem ou demandam no Distrito Federal e entorno. O comprometimento com a qualidade do 

cidadão e do profissional que sua clientela almeja, orienta a IES para a formação de 

profissionais integrados com a realidade local e a qualificação despertada para o 

aproveitamento das potencialidades socioeconômicas e culturais, de modo a torna-los jovens 

instrumentos do desenvolvimento regional.  

É nesse ambiente inteiramente propício ao desenvolvimento de programas 

inovadores, na educação superior, que o UNIEURO implementou, em agosto de 2004, o 

Curso de Farmácia, em nível de graduação (Portaria Ministerial nº 996 de 14 de abril de 2004 

e Resolução CONSU nº 001/2004, de 23 de abril de 2004). 

Segundo o cronograma de implantação de novos cursos, descritos no PDI, o 

UNIEURO iniciou em 2004 o curso de graduação em Farmácia no Campus I-Sede (Portaria 

Ministerial 996 de 14 de abril de 2004 e Resolução CONSU n° 004/05 de 02 de maio de 2005, 

disponibilizando 200 vagas, sendo 50 para o turno matutino, 50 para o vespertino e 100 para o 

noturno. 

A característica marcante do Curso de Farmácia do UNIEURO inclui 

currículo inovador que aproxima os alunos ao ambiente profissional desde o primeiro 

semestre, através de palestras com profissionais da área e visitas técnicas, além de capacitar os 

graduandos na prática da assistência farmacêutica, tornando-os aptos a exercerem a profissão 

com ética e responsabilidade. Salienta-se que o referido currículo foi organizado segundo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Farmácia instituídas pela 

resolução CNE-CES 2/2002 de 19 de fevereiro de 2002, preparando o egresso para atuar em 

qualquer área de sua competência no mercado de trabalho. 

Justificativa Acadêmica: o PPP do Curso de Farmácia propõe uma 

organização curricular que, privilegiando o aprofundamento teórico, a relação teoria-prática e 

a pesquisa, busca estabelecer o vínculo necessário entre a formação do farmacêutico e as 

necessidades que emergem do mercado de trabalho desse profissional, contemplando a sua 

formação geral com capacidade para atuar tanto na rede pública quanto privada. 
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Justificativa Social: a proposta do Curso de Farmácia surge da necessidade 

da formação de farmacêuticos para atuar na promoção, proteção e recuperação da saúde em 

nível individual e coletivo. 

Nos últimos anos podem ser observadas intensas transformações na prática 

desse profissional, em especial, na região do Distrito Federal - área de abrangência do 

UNIEURO - onde houve um aumento significativo dos serviços de saúde tanto públicos 

quanto privados, espaços em que a atuação do farmacêutico é indispensável.  

A atuação do farmacêutico insere-se na conformação do trabalho em equipe 

multidisciplinar de modo a prestar atenção em saúde, objetivando promover a universalidade, 

integralidade e eqüidade, segundo os princípios do SUS. 

Diante dessa nova realidade que se apresenta, e das exigências que emanam 

do mercado de trabalho, o Curso de Farmácia do UNIEURO objetiva, por meio de sua 

proposta, formar profissionais voltados para atenção à saúde nos níveis primário, secundário e 

terciário tanto individuais quanto coletivos. 

Justificativa Legal: a proposta curricular do Curso de Farmácia está 

baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Farmácia, 

homologadas pela resolução CNE/CES 2, de 19 de fevereiro de 2002, assim como nas 

propostas do PPI do UNIEURO. Pretende-se: 

 Empregar racionalmente tecnologias de comunicação e informação, 

qualificando a assistência de farmácia. 

 Atuar permanentemente como educador para a promoção, prevenção e 

reabilitação da saúde. 

  

1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

1.1 CONTEXTO EDUCACIONAL  

A trajetória do ensino de Farmácia vem sofrendo alterações ao longo do 

tempo. O farmacêutico possui, naturalmente, a notável capacidade de usar a sua profissão a 

favor dos seus semelhantes e, esta característica, certamente, implicou a evolução do exercício 

da profissão.  

Originalmente, tribos ou comunidades isoladas tinham o domínio da arte e 

técnica da combinação de substâncias para formar compostos, remédios e antídotos. Este 

quadro começou a se transformar no início da era Cristã. A Índia e a China contribuíram de 
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forma generosa no aprimoramento dos conhecimentos e na expansão para o continente 

europeu. Portugal trouxe para o Brasil o Padre José de Anchieta, que foi considerado o 

primeiro boticário da colônia brasileira, responsável por assegurar, à neopopulação, as 

fórmulas que até então os europeus dominavam. Tratava-se de um trabalho rudimentar, 

realizado nos conventos e distribuído à população. 

O controle português sobre a evolução da farmácia no Brasil era severo, pois os 

farmacêuticos ou boticários deveriam ter formação européia, mas os aprendizes, e os  

auxiliares dos boticários, demonstravam suas habilidades de forma reprimida e escondida, já 

que os centros de formação ainda eram de domínio português e nem todos tinham acesso. Em 

1808, com a vinda da família real para o Brasil, a primeira escola de Medicina no país foi 

fundada, com sede no Rio de Janeiro e Bahia, e Farmácia era uma disciplina da grade 

curricular do curso. Em 1832 ocorre o desmembramento da disciplina e o seu reconhecimento 

como curso superior, no qual os formados recebiam a diplomação de farmacêuticos. Ouro 

Preto marca a história da Farmácia no Brasil com a criação da primeira Faculdade Autônoma 

de Farmácia. A concorrência com os vendedores de ervas, raizeiros e auxiliares de farmácia, 

tendo em vista a seriedade de uma formação superior para trabalhar com saúde, faz com que 

em 1851 seja estabelecido, por meio de decreto imperial, que proprietários de 

estabelecimentos de farmácia seriam, necessariamente, farmacêuticos. Em 1896 surge a 

segunda Faculdade de Farmácia com sede em Porto Alegre e São Paulo cria a terceira escola 

dois anos depois. 

Com o advento da industrialização, os medicamentos deixaram progressivamente de 

ser produzidos na farmácia e passaram a ser fabricados nas indústrias. Assim, na década de 60 

o farmacêutico deixou de ser o proprietário de suas boticas, o manipulador de fármacos e 

passou, apenas, a assumir a responsabilidade técnica das chamadas drogarias, transformando-

se num dispensador de medicamentos. 

O início do século XX foi marcado por uma mudança curricular em que o curso, que 

até então era de dois anos, passou a ser de três anos a partir de 1914. Nove anos depois o 

curso tem nova mudança, passando para quatro anos e incluindo-se a habilitação em Análises 

Clínicas. Gradativamente, o perfil do profissional tradicional foi se modificando, passando o 

ensino a focar-se na formação para outros setores do âmbito de atividade.  A regulamentação 

da profissão farmacêutica no Brasil ocorreu em 1931, por meio do decreto n° 606, para 

atender o crescimento industrial e a moda das “drugstore”. O que era privilégio de poucos 

passou a ser bem comum. A necessidade do profissionalismo e, acima de tudo, a consciência 
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de formar profissionais, qualificados a lidar com vidas humanas, expandiram os cursos de 

Farmácia pelo país.  

Nota-se, portanto, que os tratamentos à saúde sofreram modernizações, assim como os 

medicamentos, que foram tornando-se mais potentes e, em compensação, mais agressivos ao 

organismo, deixando os pacientes mais propensos às interações medicamentosas e aos efeitos 

adversos dos fármacos. Além disso, em virtude de transformações socioeconômicas, os 

hábitos da sociedade foram mudando, surgiram novas doenças e o farmacêutico deixou apenas 

de ser o dispensador de medicamentos e passou também a ter a obrigação de zelar pela saúde 

da população.  

Em 1998, a Política Nacional de Medicamentos apontou a necessidade de estimular o 

acesso do profissional farmacêutico a conhecimentos e treinamentos voltados ao 

desenvolvimento de habilidades específicas, como aquelas relacionadas ao gerenciamento de 

sistemas de saúde e de informação, guias terapêuticos padronizados e farmacovigilância. 

Propôs ainda o incentivo à educação continuada dos profissionais de saúde nos vários 

aspectos envolvidos no uso racional de medicamentos. 

Em agosto de 2001 realizou-se em Brasília o Fórum Nacional de Avaliação das 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Farmácia. Neste fórum, representantes das IES, dos 

estudantes e das entidades farmacêuticas aprovaram a proposta de formação do Farmacêutico 

Generalista. 

As transformações pelas quais vêm passando a nossa sociedade, causadas pela 

globalização da economia, avanço tecnológico, novas relações de emprego, novas concepções 

culturais e sociais e a busca de novos mecanismos para melhoria da qualidade de vida, 

impõem novos desafios aos agentes econômicos e educacionais. Vive-se o encaminhamento 

de globalização dos processos, pessoas e idéias, ao mesmo tempo em que se convive com 

situações regionais que exigem respostas adaptadas a esta realidade.  

No Brasil, há incoerências que não ocorrem em outros países, como a abertura de 

farmácias por leigos, circulação de produtos farmacêuticos adulterados ou falsificados, 

propaganda de medicamentos não regulamentada, contribuindo para a automedicação, uso 

incorreto de medicamentos e a ineficiência dos órgãos de fiscalização que atuam no setor, 

comprometendo a saúde da população. O país possui um grande número de farmácias, mas 

carece de profissionais habilitados a atuar além da dispensação de medicamentos, no controle 

de qualidade, na vigilância sanitária, farmácia hospitalar, farmácia clínica, 

farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilância, laboratórios de análises clínicas 
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e toxicológicas, gestão em produção medicamentosa e em legislação normativa, assistência 

farmacêutica e atenção farmacêutica. 

O contexto atual aponta, portanto, para a necessidade de um maior número de 

farmacêuticos com formação universitária, seja para atender às demandas do setor 

farmacêutico ou para melhorar as condições de saúde e a promoção do desenvolvimento 

econômico e social da região.  

De acordo com dados do Conselho Federal de Farmácia (CFF), em dezembro de 2003 

havia um total de 85.571 farmacêuticos inscritos no referido órgão. Por outro lado, o CFF 

indicava um total de 69.427 estabelecimentos farmacêuticos em todo o país, distribuídos entre 

51.249 farmácias e drogarias, 3.958 farmácias de manipulação, 5.195 farmácias hospitalares, 

931 farmácias homeopáticas, 7.373 laboratórios de análises clínicas e 721 indústrias 

farmacêuticas; o que demonstra um mercado de trabalho promissor.  

Além das vagas nacionais, existe também uma demanda regional significativa. 

Segundo dados do Conselho Regional de Farmácia do DF (CRF-DF), no Distrito Federal 

existem 562 estabelecimentos farmacêuticos registrados e apenas 850 farmacêuticos inscritos 

no Conselho. Mesmo com o decorrer dos anos, aumentou-se o número de farmacêuticos por 

habitantes no DF, porém surgiram novas vagas de atuação desse profissional. Conforme dados 

da OPAS, em 2009 haviam no Distrito Federal cerca de 0,6 farmacêuticos para cada 1000 

habitantes, havendo um aumento para 1 farmacêutico para cada 1000 habitantes em 2011 

conforme registros do Conselho Federal de Farmácia, entretanto, mesmo com o  aumento 

desses profissionais não há saturação de mercado nesta região em virtude de existirem cerca 

de  74 atividades profissionais privativas ou não do farmacêutico que transitam nas áreas de 

medicamentos, análises clínicas e alimentos representando um amplo mercado profissional 

com múltiplas oportunidades uma vez que algumas áreas ainda podem ser subdivididas em 

subáreas. Enfatiza-se que o Distrito Federal é o polo de decisões técnicas, científicas e 

políticas relacionadas à saúde, uma vez que nesta região estão centradas as decisões do 

Ministério da Saúde e suas respectivas áreas técnicas como Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, Organização Pan-Americana de Saúde, entre outras. O Distrito Federal constitui 

ainda uma unidade da Federação com todos os serviços e demandas da área de saúde, 

tornando-se necessária a formação de recursos humanos capacitados para promover a gestão 

dos serviços que viabilizem a implantação e organização da Assistência Farmacêutica. 

O potencial regional para absorver egressos dos cursos de graduação em Farmácia 

aumenta, consideravelmente, ao incluir-se a região Centro-Oeste, haja vista o polo industrial 
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de Goiás que contém várias empresas farmacêuticas, oferecendo cerca de 20.000 empregos 

diretos e indiretos.  

Desde 2002 foram implantadas as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Farmácia (Resolução CNE/CES 2, de 19 de fevereiro de 2002), instituindo a 

formação generalista em nível de graduação, o que capacita os recém-formados a atuarem em 

todos os níveis de atenção à saúde. O panorama nacional da saúde e a mudança do paradigma 

do farmacêutico-bioquímico, farmacêutico-industrial para o generalista, bem como a 

implementação de políticas públicas de atenção à saúde, requerem, para o funcionamento e o 

gerenciamento da equipe de saúde, a participação do farmacêutico junto à equipe 

multidisciplinar. 

Diante desta nova realidade que se apresenta e das exigências que emanam do mercado 

de trabalho, o Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de Farmácia do UNIEURO propõe 

uma organização curricular que, privilegiando a pesquisa, o aprofundamento teórico e a 

relação teoria-prática, busca estabelecer o vínculo necessário entre a formação superior do 

farmacêutico e as necessidades que emergem do mercado de trabalho, contemplando a 

formação geral do farmacêutico com a capacidade para atuar nos segmentos hospitalares, 

privados e públicos de saúde. 

Ao implementar o Curso de Farmácia, o UNIEURO mostra a preocupação em formar 

profissionais generalistas que atendam às necessidades da sociedade em possuir indivíduos 

capacitados a responder com a ciência às dúvidas existentes em relação às terapias 

medicamentosas. Este profissional deverá ainda estar apto ao ensino, tendo sempre como meta 

o crescimento científico e tecnológico no serviço prestado, nunca limitando o conhecimento à 

sala de aula. Formar profissionais segundo os padrões do ensino superior, voltados para 

horizontes ilimitados, consoante a ética e a moral cívica, este é o compromisso que a IES 

apresenta na implantação do Curso de Farmácia. 

O profissional farmacêutico, em multidisciplinariedade, estabiliza e garante condições 

necessárias para a plena realização socioeconômica de um país, pois uma nação saudável é a 

garantia de uma nação que faz história. Fazer história com os egressos do UNIEURO é a 

marca que estamos propondo para aqueles que se graduarão nesta IES. Assim, não serão 

meros representantes de uma classe profissional, mas cidadãos formados na política, cultura e 

ciências farmacêuticas, de forma que a resposta final à sociedade virá com a assistência 

farmacêutica qualificada.  
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1.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO  

1.2.1 Políticas Institucionais de Ensino 

 

Dentro do espírito de articulação dos documentos norteadores do UNIEURO, a 

política institucional deste Centro Universitário encontra-se de acordo com o estabelecido no 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI), no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC) que se tem a filosofia básica de que o aluno se constitui o 

centro do processo da relação institucional ensino/aprendizagem. 

 Nesse sentido, a Política Institucional de Ensino prioriza a sólida formação 

profissional e de cidadania e um ensino teórico-prático que amplia as fronteiras do saber e 

contribui para um aprendizado alicerçado na tríade: ensino, pesquisa e extensão. Mas também, 

consentaneamente com a Resolução CNE/CES 2, de 19 de Fevereiro de 2002 referente as suas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, o curso de graduação em Farmácia do UNIEURO 

contempla conteúdos e atividades que irão: 

  I - abordar as áreas de conhecimento, habilidades, atitudes e valores éticos, 

fundamentais à formação profissional e acadêmica; 

  II - contemplar a abordagem de temas observando o equilíbrio teórico-prático, 

desvinculado da visão tecnicista, permitindo na prática e no exercício das atividades a 

aprendizagem da arte de aprender; 

  III - buscar a abordagem precoce de temas inerentes às atividades profissionais 

de forma integrada, evitando a separação entre ciclo básico e profissional; 

  IV - favorecer a flexibilização curricular de forma a atender interesses mais 

específicos/atualizados, sem perda dos conhecimentos essenciais ao exercício da profissão; 

  V - 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; 

  VI - ser organizada de forma a permitir que haja disponibilidade de tempo para 

a consolidação dos conhecimentos e para as atividades complementares objetivando 

progressiva autonomia intelectual do aluno. 

  Com isso se verifica que as políticas de ensino estão voltadas para os eixos que 

se preocupam com a disponibilização dos mais modernos instrumentos de ensino, pesquisa e 

extensão, bem como de instrumentos virtuais de aproximação professor/aluno, por meio do 

qual são disponibilizados planos de cursos, material de apoio ao aluno, exercícios, atividades 

extraclasse, dentre outros. 
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 Mais que tudo, no entanto, cuida-se de que a formação teórica esteja aliada às práticas 

e à combinação de enfoques dos temas gerais e específicos definidos nos programas de 

Disciplinas do Curso, não se esquecendo de que as questões de ordem metodológica e 

pedagógica são objeto de atenção permanente. 

 Diante destes prismas, a ação didático-pedagógica é voltada à formação de um 

profissional capaz de formular e de resolver problemas, de questionar e reconstruir realidades 

em âmbito interno, regional ou nacional, sobretudo, pela formação crítica que se pretende 

esboçar na construção plena dos cursos da IES. 

 As políticas, em destaque, são traduzidas por diversos programas, dentre os quais: 

 Programa de Reforço ao Aprendizado, com vistas a ampliar a autonomia intelectual do 

aluno por intermédio da iniciação científica e trabalho de núcleos temáticos 

multidisciplinares; 

 Programa de Estímulo às Ações Interdisciplinares, articulando planos de ensino, 

incentivando avaliações instrumentalizadas por pesquisa e atividades de extensão; 

 Programa de Apoio ao Docente, realizando Cursos de Capacitação, que contemplem 

uso de novas tecnologias de ensino, que representem, ao docente, maior 

responsabilidade pelo aprendizado e não somente pelo ensino; 

 Programa de Apoio ao Educando, com a finalidade de acompanhar o processo de 

aprendizagem em todas as disciplinas e atividades curriculares; 

 Programa de Ampliação dos Espaços para as Práticas Farmacêuticas, com mira a 

diversificar os ambientes apropriados para desenvolvimento do estágio, em condições 

reais de trabalho; 

 Programa de observatório Curricular e Empregabilidade, com o intuito de manter o 

currículo do Curso atualizado com as demandas do mercado profissional de Farmácia; 

 Programa de Acompanhamento de Egressos, com o objetivo de manter o apoio 

institucional ao ensino continuado e à empregabilidade; 

 Programa de Iniciação Científica, com o objetivo de inserir o aluno na pesquisa 

científica, oportunizando-lhe maior conhecimento dos temas tratados em nível 

regional e nacional; 

 Programa de Extensão, com o objetivo de flexibilizar a matriz curricular, estimulando 

o conhecimento de problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, bem como prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade, na promoção à extensão aberta à participação da 
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população, com o intuito à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 

cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

  

  Ensino de Graduação 

  As atividades de ensino de graduação são consideradas atividades 

indissociáveis da pesquisa e da extensão e objetivam a integração da vida acadêmica com a 

realidade social, de forma participativa e mútua.  

 O Curso de Graduação em Farmácia, particularmente, possibilita a formação 

profissional do aluno, atendendo, dentre outras, as seguintes competências previstas nas 

respectivas Diretrizes Curriculares: 

  I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito 

profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo; 

  II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões visando ao uso apropriado, eficácia e custo 

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

práticas; 

  III - Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem 

manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral; 

  IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de 

saúde deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem 

estar da comunidade.  

  V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 

iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos 

físicos e materiais e de informação; 

  VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. 

 As reformas curriculares de cursos da Instituição e a criação de novos cursos procuram 

sempre atender a pressupostos e princípios orientadores contidos no Projeto Pedagógico 

Institucional, na legislação educacional e profissional vigentes, e, no caso de Farmácia, nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Farmácia. 

 Citam-se, também, os princípios do compromisso da Instituição com os interesses 

coletivos, com a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, o entendimento do 
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processo de ensino/aprendizagem como multidirecional e interativo, o respeito às 

individualidades inerentes a cada aprendiz e a importância da figura do professor como basilar 

na aplicação das novas tecnologias. 

 O Projeto Pedagógico Institucional valoriza a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade como meios de melhorar a formação geral e profissional, de incentivar a 

formação de pesquisadores e de oferecer condições para uma educação permanente capaz de 

superar dicotomias entre ensino e pesquisa.  

 

 Ensino de Pós-Graduação 

 Os cursos de pós-graduação devem ter como objetivo geral uma qualificação 

profissional de alto nível em áreas específicas do conhecimento, proporcionando ao aluno 

ferramentas para que ele possa gerar conhecimento por meio do desenvolvimento de projetos 

de pesquisa ou para que ele tenha condições de exercer, de forma mais qualificada, uma 

determinada atividade profissional. 

 No entanto, como objetivos mais específicos, o profissional egresso dos programas de 

pós-graduação deve ser capaz de utilizar critérios científicos para a análise e a solução de 

problemas, de trabalhar para a geração de conhecimento em sua área de atuação e ter 

habilidade para a formação de novos recursos humanos. 

 Por outro lado, a Política de Pós-Graduação do UNIEURO tem como objetivos 

centrais: 

 Ensejar a aquisição de independência intelectual, criatividade e competitividade para o 

desempenho profissional; 

 Dar sustentação aos projetos científicos relevantes e socialmente pertinentes, visando 

ao bem-estar da sociedade e ao desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do 

País; 

 Assegurar a participação ativa da Instituição na identificação das necessidades futuras 

e dos anseios da sociedade dinâmica; 

 Aprimorar as atividades de ensino que garantam a aquisição e o desenvolvimento do 

saber, visando à formação cultural e profissional; 

 Promover pela excelência do ensino, da pesquisa e da extensão; 

 Qualificar os recursos humanos – docente, técnico e administrativo – que atuam nesse 

nível de ensino; 
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 Diversificar a oferta de ensino de pós-graduação, tendo em vista o atendimento da 

demanda nacional por recursos humanos qualificados, bem como as transformações 

profissionais impostas pelos avanços do conhecimento e pelas inovações tecnológicas 

e, ainda, as peculiaridades regionais do País; 

 Proporcionar maior integração entre o ensino de pós-graduação e o ensino de 

graduação. 

 

1.2.2 Políticas Institucionais de Pesquisa  

 

A política institucional que orienta a pesquisa e a extensão no UNIEURO, aplicada no 

Curso de Farmácia e nos demais cursos da IES, encontra-se em consonância com o 

preconizado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 Neste sentido, as políticas para o desenvolvimento da pesquisa e da iniciação científica 

têm como elo a associação do ensino e da extensão com o objetivo maior de ampliar e renovar 

o aprofundamento dos conhecimentos ministrados nos cursos. 

As ações que integram a política de pesquisa estão pautadas na promoção do 

desenvolvimento social e tecnológico da realidade regional, considerando as especificidades 

locais  e buscam estimular o desenvolvimento de corresponsabilidades entre gestores, 

docentes, alunos, profissionais da atenção e controle social, respeitando os princípios éticos na 

pesquisa preconizada pelas Resoluções do Conselho Nacional de Saúde.  

A política de pesquisa a ser implementada no Curso de Farmácia do UNIEURO se assenta na 

percepção de que a investigação científica não é somente instrumento de fortalecimento do 

ensino, mas também, e, sobretudo, é um meio de renovação do conhecimento. O UNIEURO 

reconhece no desenvolvimento da pesquisa um valioso instrumental pedagógico. A 

participação em projetos de iniciação científica tem importante papel na formação do aluno, 

no despertar e aprimorar de qualidades que se refletem no preparo de um profissional 

adaptável e com suficiente autonomia intelectual e de conhecimento para que se ajuste sempre 

às necessidades emergentes. A realização das atividades de pesquisa no Curso de Farmácia 

será incentivada por meio de diversos mecanismos institucionais.   

Como filosofia empregada nas Políticas Institucionais e vigente no âmbito do curso de 

Farmácia, parcela significativa do corpo docente possui carga horária atribuída para a 

realização das atividades de pesquisa, afora o incentivo à apresentação de produção científica 

e de resultados em eventos científicos. O UNIEURO oferece, também, subsídios para 
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viabilizar a execução dos projetos de pesquisa apresentados pelos docentes, subsidiando desde 

a disponibilização de infraestrutura para a realização da pesquisa até o seu apoio financeiro.  

Para o corpo discente, o UNIEURO oferece bolsas de iniciação científica. Além das 

bolsas oferecidas pela própria IES, os alunos podem ser beneficiados com bolsas destinadas 

por órgãos de fomento com os quais a IES firma convênio. Considerando que a oferta de 

bolsas não alcança a todos os alunos inscritos em projetos de pesquisa, o UNIEURO incita a 

participação voluntária, consubstanciada em mecanismos de divulgação dos trabalhos 

realizados: publicação e apresentação em eventos científicos. 

A pesquisa e a iniciação científica devem ser desenvolvidas no âmbito do curso ou 

programa, ao qual estão vinculados os professores, ficando sob a coordenação imediata do 

responsável pela execução do PPC e sob a supervisão do Pró-Reitor Acadêmico. 

A política geral de pesquisa na instituição segue as seguintes diretrizes: 

 Priorizar os grupos de pesquisa, formados por professores e alunos; 

 Priorizar projetos de pesquisa com qualidade acadêmica e mérito científico; 

 Garantir aos alunos participantes do grupo de pesquisa orientação adequada, individual 

e continuada; 

 Enfatizar a produção acadêmica dos grupos de pesquisa; 

 Adotar como critérios de produtividade os consagrados pelas instituições brasileiras de 

fomento à pesquisa; 

 Estimular a publicação dos professores em periódicos de reconhecido mérito 

acadêmico e a produção dos alunos nos periódicos dos respectivos cursos; 

 Estimular os diversos cursos e estabelecer núcleos temáticos multidisciplinares como 

mecanismos para centrarem suas ações em temas estratégicos; 

 Fortalecer a parceria interna e institucional com organizações dos setores público e 

privado; 

 Internalizar a necessidade de apropriação e uso dos direitos de propriedade intelectual. 

No curso de farmácia, a pesquisa está atrelada às três principais linhas de pesquisa, sendo: 

fármacos e medicamentos; análises clínicas e toxicológicas; bromatologia e tecnologia de 

alimentos. 

Os objetivos iniciais das linhas de pesquisa do Curso de Farmácia do UNIEURO foram 

definidos com base no alcance de competências e habilidades gerais propostas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Farmácia (Resolução CNE/CES n°. 2/2002) 
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 Constituir-se num grupo multiprofissional ligado à atenção à saúde nas diferentes 

etapas do desenvolvimento humano. 

 Contribuir para sistemas formadores de recursos humanos, permitindo a educação 

permanente do corpo docente e discente do UNIEURO. 

 Treinar e desenvolver habilidades e competências para docentes e discentes frente ao 

desenvolvimento de pesquisa que envolva temáticas relacionadas à educação e à 

saúde. 

 Estimular a reflexão ética na prática de saúde, considerando os três pilares: assistência, 

ensino e pesquisa. 

 Desenvolver estudos e pesquisas sobre a qualidade de vida de cuidadores. 

 Contribuir com pesquisas e assessoria na área. 

 Com a definição dessas linhas de pesquisa, objetiva-se despertar no acadêmico o 

interesse para a prática investigativa, fomentando a formação de novos pesquisadores e, com 

isso, a proposição de ações transformadoras da realidade social, para a melhoria da qualidade 

de vida individual e coletiva. 

 Uma das competências gerais preconizadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Farmácia é a Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de 

saúde devem “aprender a aprender” e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação 

e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, proporcionando condições para 

que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, 

inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a 

cooperação através de redes nacionais e internacionais. 

Neste sentido, o UNIEURO tem como compromisso institucional oferecer Cursos de 

Pós-Graduação lato sensu nas áreas de Educação Superior/Saúde, preferencialmente, em 

Farmácia, visando a contribuir com as interfaces das políticas institucionais de ensino e 

pesquisa, assim como na formação continuada dos egressos do Curso de Graduação em 

Farmácia, bem como possibilitar a integração desses dois níveis educacionais – Graduação e 

pós-graduação.  

Seguindo o protocolo de trabalho da graduação, o Colegiado do Curso de Farmácia 

aprovará as propostas dos cursos de especialização a serem implantados e implementados pelo 

UNIEURO e os docentes do NDE de Farmácia elaborarão os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Especialização com a colaboração de especialistas.  
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Esta proposta tem como objetivos principais dar continuidade a formação profissional 

dos farmacêuticos direcionada para a cidadania, tendo explicitados os mecanismos de 

cooperação intersetorial (saúde/educação) com gestores ou dirigentes de instituições de saúde 

local, propendendo à integração com a rede pública e privada e resolubilidade na atenção 

prestada à população.  

 

1.2.3 Políticas Institucionais de Extensão 

 O UNIEURO reconhece que a articulação entre a Instituição e a sociedade por meio da 

extensão é um processo que permite a transferência para a sociedade dos conhecimentos 

desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa. Por outro lado, a captação das 

demandas e necessidades da sociedade permite orientar a produção e o desenvolvimento de 

novos conhecimentos. Esse processo estabelece relação dinâmica entre a Instituição e seu 

contexto social. 

 No Curso de Farmácia, a Extensão é uma atividade que será desenvolvida de diversas 

formas: 

 Cursos de Extensão: cursos ministrados no âmbito do UNIEURO, que têm como 

requisito algum nível de escolaridade, como parte do processo de educação 

continuada, e que não se caracterizam como atividades regulares do ensino formal de 

graduação; 

 Eventos: compreendem atividades de curta duração, como palestras, seminários, 

congressos, entre outras modalidades; 

 Programas de ação contínua: compreendem o conjunto de atividades implementadas 

continuamente, que têm como objetivos o desenvolvimento da comunidade, a 

integração social e a integração com instituições de ensino; 

 Prestação de serviços: compreende a realização de consultorias, assessoria, e outras 

atividades não incluídas nas modalidades anteriores e que utilizam recursos humanos e 

materiais do UNIEURO. 

 O planejamento e a organização das atividades de Extensão estão afetos à 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, que organiza as atividades, estabelece 

prerrogativas e coloca-as em prática, com o aval da Reitoria.  
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 Monitoria 

 O projeto de monitoria no Curso de Farmácia tem como objetivo propiciar formação 

acadêmica mais ampla e aprofundada ao aluno, incentivar o interesse pela dedicação à 

docência e à pesquisa bem como ampliar a participação destes nas atividades do Centro 

Universitário Euro Americano - UNIEURO. 

 Existem duas modalidades de monitoria a serem trabalhadas: Monitoria não-

remunerada (Voluntária) e Monitoria remunerada por bolsa - não gera qualquer tipo de 

vínculo empregatício entre o aluno e o UNIEURO, devendo o aluno assinar um Termo de 

Compromisso. A seleção dos monitores é realizada – depois da solicitação realizada pelo 

aluno - pelo coordenador do curso acompanhado do professor responsável pela monitoria e 

pelo professor da disciplina após ser aprovado em todos os critérios utilizados na seleção, com 

base nos Planos de Atividades e na Lista de Oferta do semestre letivo.  

 O monitor selecionado participa, juntamente com o professor, de tarefas condizentes 

com o seu grau de conhecimento e experiência: no planejamento das atividades, na preparação 

de aulas, no processo de avaliação e orientação dos alunos, na realização de trabalhos práticos 

e experimentais. As atividades do monitor obedecem à programação elaborada pelo professor 

responsável sempre sob sua supervisão e são submetidas à aprovação do professor 

responsável pelas atividades de monitoria e pela Coordenação do Curso. 

 O horário de exercício das atividades de monitoria não se sobrepõe e/ou interfere nos 

horários das disciplinas nas quais o aluno está matriculado ou em outras atividades necessárias 

à sua formação acadêmica, bem como a jornada não ultrapassa 60 horas mensais. A 

frequência mensal do monitor é encaminhada pelo professor responsável da disciplina ao 

professor responsável pela monitoria, sendo registrado em seu formulário apropriado, segundo 

calendário relativo ao período, sendo em seguida encaminhada à coordenação do Curso. 

 Ao final do semestre letivo, tanto monitor quanto professor, entregam ao professor 

responsável pelas atividades da monitoria um relatório expondo os pontos positivos e 

negativos da monitoria, contendo o preenchimento do Relatório de Atividades de Monitoria 

que é encaminhado à coordenação do curso. 

 

 Parcerias institucionais 

 O UNIEURO propõe-se a manter parcerias com entidades e instituições públicas e 

privadas e associações de classe, vislumbrando a cooperação científica, técnica, tecnológica, 

pedagógica e a ampliação e a diversidade dos cenários de aprendizagem para os alunos do 

Curso de Graduação em Farmácia.  
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 A IES continuamente celebra  Convênios com a rede pública e privada para o 

desenvolvimento das atividades práticas e do estágio curricular supervisionado nas 

instituições vinculadas. 

 

1.3 OBJETIVOS DO CURSO  

 Várias são as atribuições do profissional farmacêutico, e o Curso oferecido pelo 

UNIEURO visa à formação do Farmacêutico Generalista, Humanista, Crítico e Reflexivo para 

atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual, como 

determina a Resolução CNE/CES 2 – Art. 3°. O profissional estará capacitado ao exercício de 

atividades referentes aos fármacos e aos medicamentos, às análises clínicas e toxicológicas e 

ao controle, produção e análise de alimentos. Salienta-se que o Curso de Farmácia do 

UNIEURO terá como diferencial o enfoque substancial na  Assistência Farmacêutica a fim de 

atender a demanda desta qualificação na Região Centro-Oeste. 

O Curso de Farmácia do UNIEURO tem como objetivos gerais: 

 Estimular uma formação geral para que o futuro farmacêutico possa vencer os desafios 

da atualidade, sendo capaz de tomar decisões baseadas em competências e habilidades 

para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas substanciadas em 

evidências científicas. 

 Formar um profissional intelectualmente independente, comunicativo e líder. 

Utilizando-se da comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita, leitura e de 

tecnologias de comunicação e informação para assumir posições de liderança, sempre 

tendo em vista o bem estar da comunidade. 

 Capacitar o aluno a trabalhar na produção do conhecimento nas mais diferentes áreas 

relacionadas ao exercício profissional. 

 Tornar o aluno apto a tomar iniciativa, fazer o gerenciamento e administração tanto da 

força de trabalho como dos recursos físicos, materiais e de informação, da mesma 

forma que deve estar apto a ser empreendedor, gestor, empregador ou liderança na 

equipe de saúde. 

 Ensinar a aprender a aprender. 

 Estimular a exposição/aquisição da experiência profissional ao longo do curso. 

 Estimular a educação continuada. 

Os objetivos gerais do curso, compatíveis com as finalidades da entidade 

Mantenedora, estão intrinsecamente condicionados: 
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 Às características socioeconômicas e culturais do país. 

 À política nacional de saúde e às normas de crescimento e desenvolvimento brasileiro. 

 Às características demográficas e às normas de crescimento e desenvolvimento 

brasileiro. 

 Ao fator humano e aos recursos pedagógicos e técnicos disponíveis para docência e 

pesquisa. 

 À disponibilidade de recursos. 

 Às observações nas atividades de graduados sobre as diferenças entre o aprendido 

durante os estudos e a freqüência e possibilidade de realização durante o exercício 

profissional. 

 À condição transformadora do farmacêutico e seu papel como agente de mudanças no 

meio social. 

 

O Curso de Graduação em Farmácia do UNIEURO tem como objetivos específicos 

capacitar o aluno: 

 na prática da assistência farmacêutica com qualidade e eficácia, tornando-se apto a 

atuar em todo o ciclo da assistência farmacêutica, incluindo seleção, aquisição, 

armazenamento, distribuição e controle de qualidade da prescrição, dispensação e 

utilização de medicamentos para garantir seu uso racional; 

 na atuação no serviço público e privado, visando ao acesso da população aos 

medicamentos, bem como garantindo o uso racional do medicamento como meio de 

assegurar a melhoria da qualidade de vida; 

 no desenvolvimento, produção e controle de qualidade de medicamentos e insumos 

farmacêuticos; 

 no planejamento e gestão de serviços farmacêuticos públicos e privados com ênfase no 

Sistema Único de Saúde (SUS); 

 na vigilância sanitária envolvida com os medicamentos; 

 no desenvolvimento, produção e controle de qualidade de alimento; 

 na assessoria e exercício da responsabilidade técnica em estabelecimentos industriais 

farmacêuticos, farmácias e drogarias, laboratórios de análises clínicas, toxicológicas 

ou de saúde ou seus departamentos especializados e bromatológicos. 
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1.4 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

O Curso de Graduação em Farmácia do UNIEURO preparará o profissional a: (i) 

desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde tanto em nível 

individual quanto coletivo; (ii) tomar decisões, visando ao uso apropriado, eficácia e custo-

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

práticas; (iii) ser acessível e manter a confidencialidade das informações a ele confiadas, na 

interação com outros profissionais de saúde e o público em geral; (iv) estar capacitado a 

assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da comunidade; (v) estar 

capacitado a gerenciar, administrar tanto a força de trabalho, como os recursos físicos, 

materiais e de informação, da mesma forma que deve estar apto a ser empreendedor, gestor, 

empregador ou liderança na equipe de saúde e (vi) ser capaz de aprender continuamente, tanto 

na sua formação, quanto na sua prática. 

Tendo em vista os objetivos do Curso e o perfil do egresso, lhe serão atribuídas as 

seguintes competências e habilidades, abaixo listadas: 

 Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional. 

 Atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de 

promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizados e 

comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o. 

 Atuar multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinarmente com extrema 

produtividade na promoção da saúde, baseado na convicção científica, de cidadania e 

de ética. 

 Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 

garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 

cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

 Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma 

forma de participação e contribuição social. 

 Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e 

científicos. 

 Desenvolver assistência farmacêutica individual e coletiva. 

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

e controle de qualidade de insumos, fármacos, sintéticos, recombinantes e naturais, 

medicamentos, cosméticos, saneantes e domissaneantes e correlatos. 
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 Atuar em órgãos de regulamentação e fiscalização do exercício profissional e de 

aprovação, registro e controle de medicamentos, cosméticos, saneantes, 

domissaneantes e correlatos. 

 Atuar na avaliação toxicológica de medicamentos, cosméticos, saneantes, 

domissaneantes, correlatos e alimentos. 

 Realizar, interpretar, emitir laudos e pareceres e responsabilizar-se tecnicamente por 

análises clínico-laboratoriais, incluindo os exames hematológicos, citológicos, 

citopatológicos e histoquímicos, biologia molecular, bem como análises toxicológicas, 

dentro dos padrões de qualidade e normas de segurança. 

 Realizar procedimentos relacionados à coleta de material para fins de análises 

laboratoriais e toxicológicas. 

 Avaliar a interferência de medicamentos, alimentos e outros interferentes em exames 

laboratoriais. 

 Avaliar as interações medicamento/medicamento e alimento/medicamento. 

 Exercer a farmacoepidemiologia. 

 Exercer a dispensação e administração de nutracêuticos e de alimentos de uso integral 

e parenteral. 

 Atuar no planejamento, administração e gestão de serviços farmacêuticos, incluindo 

registro, autorização de produção, distribuição e comercialização de medicamentos, 

cosméticos, saneantes, domissaneantes e correlatos. 

 Atuar no desenvolvimento e operação de sistemas de informação farmacológica e 

toxicológica para pacientes, equipes de saúde, instituições e comunidades. 

 Interpretar e avaliar prescrições. 

 Atuar na dispensação de medicamentos e correlatos. 

 Participar na formulação das políticas de medicamentos e de assistência farmacêutica. 

 Formular e produzir medicamentos e cosméticos em qualquer escala. 

 Atuar na promoção e gerenciamento do uso correto e racional de medicamentos, em 

todos os níveis do sistema de saúde, tanto no âmbito do setor público como do 

privado. 

 Desenvolver atividades de garantia da qualidade de medicamentos, cosméticos, 

processos e serviços em que atue o farmacêutico. 

 Realizar, interpretar, avaliar, emitir laudos e pareceres e responsabilizar-se 

tecnicamente por análises de alimentos, de nutracêuticos, de alimentos de uso enteral e 
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parenteral, suplementos alimentares, desde a obtenção das matérias primas até o 

consumo. 

 Atuar na pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle de qualidade de 

produtos obtidos por biotecnologia. 

 Realizar análises fisico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do 

meio ambiente, incluídas as análises de água, ar e esgoto. 

 Atuar na pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle de qualidade de 

hemocomponentes e hemoderivados, incluindo realização, interpretação de exames e 

responsabilidade técnica de serviços de hemoterapia. 

 Exercer atenção farmacêutica individual e coletiva na área das análises clínicas e 

toxicológicas. 

 Gerenciar laboratórios de análises clínicas e toxicológicas. 

 Atuar na seleção, desenvolvimento e controle de qualidade de metodologias, de 

reativos, reagentes e equipamentos. 

 

1.5 ESTRUTURA CURRICULAR 

O currículo do Curso de Farmácia respeita a obrigatoriedade de disciplinas teóricas e 

práticas fixadas pela legislação específica do Curso de Farmácia. A relação teoria-prática será 

efetivada durante toda a formação do acadêmico, constituindo-se de atividades de extensão, 

práticas em laboratório, saídas de campo, estágio curricular, como forma de se estabelecer a 

coerência com os objetivos do curso que se revestem do caráter de autonomia intelectual, de 

competência nas decisões e de proatividade nas ações. 

Para o perfil desejado do farmacêutico com formação generalista, o Curso de Farmácia 

do UNIEURO tem uma proposta inovadora. A formação do farmacêutico deve ser centrada no 

medicamento, com competências para atuação nas áreas específicas de análises clínicas e 

toxicológicas, alimentos e indústria de medicamentos, com características generalistas, 

tornando-o apto a atuar na atenção à saúde, com participação social e ética em políticas de 

saúde, do medicamento, do diagnóstico clínico-laboratorial e da garantia de qualidade para a 

população. 

A organização curricular do Curso de Farmácia é resultante, fundamentalmente, da 

reflexão sobre a demanda do mercado de trabalho e da missão, concepção e objetivos do 

farmacêutico, levando-se em consideração, ainda, as necessidades de aprofundamento dos 

conhecimentos práticos do profissional que o mercado demanda. 
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O currículo apresenta um tempo de integralização curricular mínimo de 10 semestres  

e máximo em 20 semestre contempla a destinação de parte da carga horária das disciplinas 

para a realização de atividades práticas, como a visita aos ambientes de atuação do 

profissional, estágios e a realização de atividades de extensão e pesquisa junto aos 

professores. A interdisciplinaridade também será focada por meio da existência de 

bibliografias básicas e complementares em diferentes disciplinas. Nesse sentido, o trabalho na 

elaboração das ementas e dos objetivos de cada disciplina será extremamente apurado para 

que se viabilize tal intenção. Buscamos, dessa forma, oferecer um ambiente propício ao 

desenvolvimento de novos campos ou temas emergentes da área do curso. Essas atividades 

concedem flexibilidade curricular, proporcionando a oferta de conteúdos variáveis, 

contemporâneos aos avanços e às mudanças da sociedade, da ciência e da tecnologia, 

particularmente na área das Ciências Farmacêuticas. A possibilidade do ingresso do discente 

em grupos de extensão e pesquisa existentes no Curso de Farmácia definitivamente auxiliará 

na capacitação do aluno para a ampliação de seu conhecimento sobre o conteúdo das 

disciplinas e do ambiente do farmacêutico. 

Os conteúdos curriculares levam em consideração a ênfase de uma educação 

multidisciplinar e interdisciplinar com formação humanista, crítica e reflexiva com 

competências específicas e gerais ao mesmo tempo, qualificando o aluno para o exercício nas 

áreas do medicamento, no que se refere à produção, controle, política de formulação e 

assistência farmacêutica bem como das análises clínicas e toxicológicas, não deixando de se 

preocupar com determinantes sociais, culturais, comportamentais, éticos e legais, como 

suporte da atividade farmacêutica. Além disso, os conteúdos essenciais estão relacionados 

com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, integrando-se à 

realidade epidemiológica e profissional, contemplando dessa maneira as áreas conforme se 

segue: 

-Ciências Exatas: Abordam todos os conteúdos que explorem métodos físico-químicos, 

químicos, matemáticos e estatísticos como suporte às ciências farmacêuticas; esses conteúdos 

correspondem aproximadamente 10% da grade curricular (Quadro 1). 

-Ciências Biológicas e da Saúde: Abordam os conteúdos de bases moleculares e celulares dos 

processos normais e patológicos, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e 

aparelhos, bem como processos bioquímicos, microbiológicos, imunológicos e genética 

molecular em todo desenvolvimento do processo saúde-doença inerente aos serviços 

farmacêuticos; compreendem aproximadamente 16% da grade curricular (Quadro 1).  
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-Ciências Humanas e Sociais: Abordam a relação indivíduo, sociedade, contribuindo para a 

compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, 

éticos e legais e conteúdos envolvendo a comunicação, a economia e gestão administrativa em 

nível individual e coletivo, como suporte à atividade farmacêutica e correspondem 

aproximadamente a 6% da grade curricular (Quadro 1).  

-Ciências Farmacêuticas: Abordam os conteúdos teóricos e práticos relacionados com: i) a 

pesquisa e desenvolvimento, produção e garantia de qualidade de matérias primas, insumos e 

produtos no âmbito da formação farmacêutica, incluindo fármacos, medicamentos, alimentos, 

plantas, diagnóstico clínico-laboratorial como suporte à assistência farmacêutica laboratorial e 

específica; ii) a legislação sanitária e profissional; iii) o estudo dos medicamentos no que se 

refere à farmacodinâmica, biodisponibilidade, farmacocinética, emprego terapêutico, 

farmacoepidemiologia, incluindo-se a farmacovigilância, visando garantir as boas práticas de 

dispensação e a utilização racional; iv) conteúdos teóricos e práticos que fundamentam a 

atenção farmacêutica em nível individual e coletivo; v) conteúdos referentes ao diagnóstico 

clínico laboratorial e terapêutico e conteúdos da bromatologia, biossegurança e da toxicologia 

como suporte à assistência farmacêutica, corresponde aproximadamente a 68% da grade 

curricular (quadro 1).  

 

CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

O Curso de Farmácia do UNIEURO terá integralização mínima em cinco anos.. Sua 

carga horária total é de 3.800h e 200 horas de atividades complementares, totalizando 4.000 

horas. Será ofertada nos turnos matutino e noturno, e os estágios supervisionados serão 

desenvolvidos em sua totalidade no diurno, exceto aqueles realizados nas instalações do 

UNIEURO. 

As turmas terão, no máximo, 60 (sessenta) alunos, cujo ingresso será mediante 

aprovação no Concurso Vestibular. 

As disciplinas que compõem o currículo são desenvolvidas em dez semestres, em 

regime seriado.  

Para estar apto à aprovação em qualquer disciplina, o aluno deverá ter freqüência 

mínima de 75% das aulas e em demais atividades programadas, em cada disciplina.  

Respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Farmácia, o UNIEURO 

disponibiliza, aos alunos, aulas didático-pedagógicas teóricas e/ou práticas, com aplicação de 

recursos audiovisuais, que incluem televisão, retroprojetor, multimídia, projetor de slides, 
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entre outros. Os laboratórios para as atividades práticas são equipados segundo as 

necessidades de cada disciplina. 

O ensino é organizado a partir de uma metodologia que favoreça as atividades de 

ensino individualizado, coletivo, de grupo, bem como estudo teórico e prático. O curso 

sempre buscará o desenvolvimento de programas que privilegiem a descoberta de novas 

metodologias, enfocando o uso e adequação dos recursos audiovisuais, informática e de novos 

métodos e técnicas de ensino, visando sempre ao aperfeiçoamento do trabalho acadêmico e à 

inter-relação das unidades de estudo, a fim de se obter uma práxis consistente, considerando a 

concepção e a execução do currículo, em face da evolução das teorias de aprendizagem. 

Para o desenvolvimento desta metodologia, destacam-se as seguintes atividades: aulas 

expositivas, aulas práticas nos laboratórios, seminários, mesas clínicas, atividades de campo, 

estágios supervisionados de formação prática, orientada à atenção ao paciente. 

O curso desenvolverá estratégias para proporcionar, aos estudantes de Farmácia, a 

integração educacional com outras profissões, adotando-se a assistência farmacêutica, como 

base principal dos programas de educação permanente. 

Pretende-se, ao longo de cada ano do curso (de um total de quatro anos), desenvolver 

habilidades e objetivos, por meio do foco em temas distintos, conforme explicitados a seguir: 

 Primeiro ano: O objetivo do primeiro ano é inserir o aluno no ambiente acadêmico, 

apresentando-o ao universo do campo de estudos da Farmácia, suas discussões 

epistemológicas básicas e sua relação com as demais ciências. O aluno será 

apresentado também ao mercado de trabalho do futuro profissional, com o qual deverá 

manter um contato permanente. Deverá desenvolver habilidades acadêmicas, bem 

como adquirir uma base sólida na ciência da saúde para as disciplinas do ano seguinte.  

 Segundo ano: O objetivo do segundo ano é fundamentar as bases do conhecimento 

epistemológico voltado às áreas básicas das ciências das saúde. O discente deverá 

adquirir conhecimentos relacionados às áreas biológicas, químicas e epidemiológicas. 

Além de introduzir o estudo da farmacognosia e da farmacologia. 

 Terceiro ano: O objetivo do terceiro ano é firmar as boas práticas acadêmicas, visando 

ao aprofundamento e detalhamento do escopo da farmácia. O aluno deverá consolidar 

os conceitos básicos bem como adquirir conhecimentos e habilidades acadêmicas 

voltadas para a química, análises clínicas e farmacologia. Deverá estudar as doenças, 

estando preparado para a aplicação da assistência farmacêutica dentro da 

Farmacologia Clínica, bem como se aprofundar na química farmacêutica. Nesse 
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terceiro ano do curso, o aluno continuará tendo disciplinas que o aproximem ao 

ambiente profissional e no quarto semestre do curso realizará o primeiro estágio. 

 Quarto ano: O quarto ano tem por objetivo ser generalista. Irá mostrar ao aluno áreas 

de atuação farmacêutica como a farmácia hospitalar, farmacologia clínica, 

homeopatia, indústria e análises clínicas, além de oferecer aos alunos três diferentes 

estágios permitindo que adquiram conhecimentos, inter-relacionando a teoria com a 

prática. O aluno deverá aperfeiçoar a totalidade de suas habilidades acadêmicas, com 

atenção especial à discussão de casos clínicos, iniciando à disciplina Estudos Clínicos 

em Farmácia I voltados tanto para a farmacologia quanto para as análises clínicas. 

Adicionalmente, aos alunos serão oferecidas pesquisas e extensão, bem como outras 

atividades complementares. 

 Quinto ano: O quinto ano tem por objetivo finalizar o preparo do aluno para seu 

ingresso no mercado de trabalho, além de concluir seu processo de formação no nível 

da graduação. As habilidades a serem desenvolvidas relacionam-se diretamente ao 

exercício profissional. Adicionalmente, o aluno atingirá o ápice de seu processo de 

formação que é a elaboração de um trabalho monográfico, para o qual será orientado 

por um dos membros do quadro docente. Nesse quinto ano, os alunos deverão 

aprofundar nas áreas de atuação farmacêutica mediante estágios, incluindo o estágio 

final supervisionado, de 400 horas. Além disso, terão disciplinas voltadas para o 

gerenciamento, além de finalizar a disciplina de Estudos Clínicos em Farmácia. 

As abordagens explicitadas alicerçam não apenas a organização dos conteúdos 

curriculares, como também aparecem de maneira complementar e integrada na estrutura 

curricular e metodologia do curso. Portanto, os conteúdos curriculares relacionados a cada 

Ciência são desenvolvidos tendo como finalidade a formação totalizante de egressos, 

atingindo todas as competências e habilidades definidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

de Farmácia. 

 A definição e distribuição dos conteúdos curriculares atendem às temáticas definidas 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008 que 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de 

janeiro de 2003). Assim como acata as disposições da lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e 

Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002, agregando as Políticas de Educação Ambiental. 

 Da mesma forma a oferta da disciplina de Libras na forma de disciplina optativa 

obedecendo ao Decreto n°   5.626/2005. 
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Quadro1: Comparação entre as Bases Curriculares do MEC (Diretrizes curriculares instituídas pela resolução 

CNE/CES 2/2002 de 19 de fevereiro de 2002) e o currículo do Curso de Farmácia do UNIEURO. 

DIRETRIZES DO MEC BASES CURRICULARES UNIEURO 

CIÊNCIAS EXATAS  

Incluem-se os processos, os métodos e as 

abordagens físicos, químicos, matemáticos e 

estatísticos como suporte às ciências farmacêuticas 

Matemática Aplicada 

Química Geral e Inorgânica 

Físico-Química 

Química Orgânica 

Química Analítica 

Biofísica 

Bioestatística 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

Incluem-se os conteúdos referentes às diversas 

dimensões da relação indivíduo/sociedade, 

contribuindo para a compreensão dos 

determinantes sociais, culturais, 

comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos 

e legais e conteúdos envolvendo a comunicação, 

a economia e gestão administrativa em nível 

individual e coletivo, como suporte à atividade 

farmacêutica 

Sociologia aplicada à Saúde 

Introdução à Políticas de Saúde 

Metodologia Científica 

Leitura e Produção de Texto 

Psicologia Geral 

Economia e Administração de Empresas 

Farmacêuticas 

CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS  

Incluem-se os conteúdos teóricos e práticos 

relacionados com a pesquisa e desenvolvimento, 

produção e garantia da qualidade de matérias 

primas, insumos e produtos farmacêuticos; 

legislação sanitária e profissional; ao estudo dos 

medicamentos no que se refere à 

farmacodinâmica, biodisponibilidade, 

farmacocinética, emprego terapêutico, 

farmacoepidemiologia, incluindo-se a 

farmacovigilância, visando garantir as boas 

práticas de dispensação e a utilização racional; 

conteúdos teóricos e práticos que fundamentam 

a atenção farmacêutica em nível individual e 

coletivo; conteúdos referentes ao diagnóstico 

Farmacobotânica 

Deontologia e Legislação Farmacêutica 

Epidemiologia 

Introdução às Ciências Farmacêuticas 

Farmacologia I 

Farmacologia II 

Farmacologia Clínica I 

Farmacologia Clínica II 

Farmacognosia I 

Farmacognosia II 

Química Farmacêutica 
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clínico laboratorial e terapêutico e conteúdos da 

bromatologia, biosegurança e da toxicologia 

como suporte à assistência farmacêutica 

Estágio I  

Estágio II 

Estágio III 

Estágio IV 

Estágio V 

Assistência Farmacêutica 

Farmacotécnica 

Métodos Complementares de Diagnósticos I 

Vigilância Sanitária 

Homeopatia 

Farmácia Hospitalar 

Farmacovigilância 

Tecnologia Farmacêutica 

Cosmetologia 

Hematologia e hemoterapia 

Métodos Complementares de Diagnóstico II 

Toxicologia 

Controle de Qualidade de Medicamentos  

Bromatologia e Tecnologia de Alimentos 

Estudos Clínicos em Farmácia I 

Estudos Clínicos em Farmácia II 

Estudos Clínicos em Farmácia III 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

No desenvolvimento curricular prevê-se a integração dos conteúdos teóricos e práticos, 

numa perspectiva interdisciplinar das áreas temáticas de cada semestre orientadas pelos eixos 

norteadores do currículo que integram as disciplinas componentes do Plano de Integralização 

Curricular. A matriz curricular do UNIEURO é ofertada em regime seriado, semestral. 

(Quadro 2). 
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PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 

DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL SEMESTRAL 

1° Semestre 

Farmacobotânica 2 40 

Leitura e Produção de Texto 2 40 

Deontologia e Legislação Farmacêutica 2 40 

Psicologia Geral 2 40 

Introdução a Políticas de Saúde 2 40 

Metodologia Científica 2 40 

Bioestatística 2 40 

Genética e Embriologia Humana 4 80 

Sociologia aplicada a Saúde 2  40 

Total 20 400 

2° Semestre 

Anatomia Humana Geral 4 80 

Citologia Geral 2 40 

Química Geral e Inorgânica 4 80 

Biofísica 2 40 

Histologia 2 40 

Introdução às Ciências Farmacêuticas 2 40 

Imunologia 2 40 

Matemática 2 40 

Total 18 400 

3° Semestre 
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Bioquímica 4 80 

Farmacognosia I 4 80 

Patologia 2 40 

Epidemiologia 2 40 

Fisiologia Humana 4 80 

Química Orgânica 4 80 

Total 20 400 

4° Semestre 

Farmacologia I 4 80 

Farmacognosia II 2 40 

Biologia Molecular 4 80 

Química Analítica 4 80 

Microbiologia 2 40 

Parasitologia 2 40 

Total 18 360 

5° Semestre 

Físico-Química 2 40 

Hematologia e Hemoterapia 2 40 

Farmacologia II 4 80 

Química Farmacêutica 4 80 

Métodos Complementares de Diagnóstico I 2 40 

Clínica das Doenças Infecciosas 2 40 

Total 16 320 

6° Semestre 

Assistência Farmacêutica 4 80 
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Farmacotécnica 4 80 

Vigilância Sanitária 2 40 

Estágio I 4 80 

Farmacologia Clínica I 4 80 

Total 18 360 

7° Semestre 

Farmácia Hospitalar 4 80 

Tecnologia Farmacêutica 4 80 

Estágio II 6 120 

Farmacologia Clínica II 4 80 

Cosmetologia 2 40 

Total 20 400 

8° Semestre 

Toxicologia 4 80 

Homeopatia 2 40 

Estágio III 4 80 

Controle de Qualidade de Medicamentos 4 80 

Estudos Clínicos em Farmácia I 2 40 

Farmacovigilância 2 40 

Total 18 360 

9° Semestre 

Trabalho de Conclusão de Curso I 2 40 

Bromatologia e Tecnologia de Alimentos 4 80 

Economia e Administração de Empresas 

Farmacêuticas 
2 40 
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Estudos Clínicos em Farmácia II 2 40 

Estágio IV 6 120 

Total 16 320 

10° Semestre 

Trabalho de Conclusão de Curso I 2 40 

Estágio V 20 400 

Estudos Clínicos em Farmácia III 2 40 

Total 24 480 

Disciplina Optativa-Libras 3 60 

 

 
Quadro 02: Integralização da Carga Horária Total do Curso de Farmácia 

Currículo Horas 

 CH % 

Atividades Teóricas e 

Práticas 

2920 73 

Atividades 

Complementares 

200 5 

Trabalho de Conclusão de 

Curso- TCC 

80 2 

Estágio curricular 

supervisionado 

800 20 

Total 4000 100 

Disciplina Optativa -Libras 60  

 

 

Regime de Matrícula: Seriado semestral. 

Carga Horária Total do Curso: 4.000 horas. 

Duração para Integralização Curricular do Curso: Mínima = 5 (cinco) anos – 10 (dez) 

semestres e máxima = 10 (dez) anos – 20 (vinte) semestres. 

Diploma: Farmacêutico 

Hora-aula: 60 minutos  
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1.6 METODOLOGIA  

 A metodologia do curso de Farmácia emprega os princípios, fundamentos, condições e 

procedimentos de formação de Farmacêuticos dispostos nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (Resolução CNE/CES Nº 02/2002). Nesse sentido, o curso organiza a formação de 

alunos em prol de competências e habilidades que sejam desenvolvidas de modo processual 

no decorrer do curso, percebendo cada conhecimento integrado ao outro, em análises teórico-

práticas das diferentes perspectivas de atuação do Farmacêutico.  

O Modelo Pedagógico proposto fundamenta-se na metodologia interativa, com 

práticas interdisciplinares e possibilidade ampla de atividades acadêmicas, o mais precoce 

possível, nas comunidades e nos serviços de saúde, garantindo a diversidade de cenários de 

aprendizagem. A formação do aluno centrada no caráter social do processo ensinar-aprender 

tem como influência à concepção dialética que preconiza o aluno como ser histórico e agente 

de transformações sociais. Dessa forma, o UNIEURO reconhece a importância da mediação 

do professor e outros agentes sociais de formação para o favorecimento das múltiplas 

aprendizagens.  

A formação acadêmica proposta busca qualificar Farmacêuticos frente aos princípios, 

diretrizes e práticas do Sistema Único de Saúde, por meio da compreensão das relações de 

trabalho em saúde e sociedade, mirando o aprimoramento da dinâmica de gestão, a 

qualificação dos processos de cuidar e a proposição de projetos de intervenção a partir do 

reconhecimento de diferentes demandas, sustentados por evidências científicas. Com o pensar 

voltado para a formação prospectiva, antecipando os desafios que aguardam os egressos no 

futuro, que ainda não se conhece o contorno, busca-se uma aprendizagem ativa e 

problematizadora, que considere em primeiro plano as realidades social, cultural e 

epidemiológica do Distrito Federal, formando Farmacêuticos comprometido à resolução de 

problemas da realidade cotidiana. 

As metodologias de ensino aprendizagem e de avaliação a serem implementadas 

devem, logo, considerar o conjunto de competências e habilidades almejada aos discentes. A 

fundamentação teórica deste entendimento emana da educação emancipatória e 

transformadora: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a 

ser.  

 Aprender a conhecer – o prazer da descoberta, da curiosidade, de compreender, 

construir e reconstruir o conhecimento; 
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 Aprender a fazer – valoriza a competência pessoal que capacita o indivíduo a 

enfrentar novas situações de emprego, a trabalhar em equipe, em detrimento da pura 

qualificação profissional; 

 Aprender a viver juntos – significa compreender o outro, ter prazer no esforço 

comum, participar em projetos de cooperação; 

 Aprender a ser – desenvolvimento integral do ser humano: inteligência, 

sensibilidade, sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade, 

pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade e iniciativa. 

A metodologia para organização das atividades do curso de Farmácia está 

comprometida com a interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do espírito científico e 

com a formação de sujeitos autônomos e cidadãos. Ademais seu embasamento nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, promove os seguintes 

referenciais metodológicos:  

I – a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo um ensino 

crítico, reflexivo e criativo, que leve em consideração o perfil almejado, estimulando a 

realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa;  

II – socialização do conhecimento produzido, levando em conta a evolução 

epistemológica dos modelos explicativos do processo saúde-doença; 

III – articulação de atividades teóricas e práticas empregadas desde o início do curso, 

permeando toda a formação do Farmacêutico, de forma integrada e interdisciplinar; 

IV – a implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que estimule o 

aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender; 

V – a definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber, o saber fazer e o 

saber conviver, visando a desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a 

fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer que constituem atributos 

indispensáveis à formação do Farmacêutico; 

VI – o estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos por favorecerem a discussão e as 

relações interpessoais; 

VII – a valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno e no 

cirurgião-dentista atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade. 
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1.7 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 As práticas profissionais, em condições reais de trabalho e sem vínculo empregatício, 

são atividades curriculares, desenvolvidas pelos alunos sob a forma de estágio, com 

supervisão, acompanhamento e avaliação de professores designados pelo Coordenador de 

Curso. 

Os estágios podem ser: 

 Curriculares, quando integrantes das  diretrizes curriculares dos cursos, como 

disciplinas regulares e obrigatórias, podendo ser desenvolvidos sob a forma de prática 

pré-profissional, integralizando sua carga horária a duração dos cursos; 

 Extracurriculares, quando as atividades complementares, podem contribuir para o 

enriquecimento da formação do aluno. 

Os estágios, em qualquer caso, são supervisionados, acompanhados e avaliados por 

preceptores, sob a coordenação dos cursos. 

As atividades de estágio, independentemente de sua natureza, serão desenvolvidas, 

preferencialmente, ao abrigo de convênios celebrados, resguardados os direitos dos alunos 

quanto à segurança e à integridade e impedido o desvio de objetivos e finalidades. 

O estágio curricular no Curso de Farmácia está previsto na Resolução CNE/CES 2, de 

19 de fevereiro de 2002, artigo 7°, publicada no Diário Oficial da União, em 4 de março de 

2002, Seção 1, p. 9. Apresenta caráter obrigatório para os alunos de Farmácia, tendo suma 

importância na complementação de estudos, assim como possibilitador da prática profissional 

e da flexibilidade curricular. A programação do estágio é ajustada aos objetivos específicos do 

Curso de Farmácia do UNIEURO, e durante o processo será observada a execução dos 

procedimentos, bem como o acompanhamento de suas ações para fins de avaliação de 

desempenho do aluno, pelos professores das Disciplinas de Estágio. 

Dada a natureza do Curso, a carga horária do estágio deverá ser cumprida em situações 

reais de vida e de trabalho, obedecendo alguns aspectos como pontualidade e assiduidade, 

iniciativa e criatividade no desenvolvimento das atividades do estágio, capacidade de auto-

avaliação e disposição para mudanças, postura ética e profissional, devendo apresentar 

programação previamente definida em razão do processo de formação do estudante de 

Farmácia, considerando o perfil do egresso, os objetivos do curso e o desenvolvimento de 

competências, etc.  
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O estágio corresponde a 20% da carga horária total do curso. Em campo de estágio 

interno haverá um preceptor para, no máximo, grupos de 10 (dez)  alunos, e para o campo de 

estágio externo um preceptor para, no máximo, grupos de 5 (cinco) alunos. Para coordenar o 

trabalho dos preceptores ter-se-á um coordenador de estágio. 

 

1.8 ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 As atividades complementares são caracterizadas pelo aproveitamento de 

conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas independentes 

presenciais e/ou a distância, tais como, monitorias, estágios, programas de iniciação científica 

ou de extensão, estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins. 

Possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências 

do aluno, adquiridas dentro ou fora do ambiente escolar.  

As Atividades Complementares devem atender às seguintes normas gerais: 

São consideradas disciplinas extracurriculares do Curso, para validação como 

Atividades Complementares, as disciplinas oferecidas pelo UNIEURO ou outras IES, fora do 

horário regular das aulas e cujo conteúdo não esteja integralmente contemplado por nenhuma 

disciplina do currículo. 

A validação de qualquer das atividades, depende de prévia aprovação da Coordenação 

do Curso de Farmácia. 

À presença, devidamente comprovada, em defesas de monografias, de dissertações de 

mestrado ou de teses de doutorado, na área do curso, atribuem-se, respectivamente, duas, três 

e cinco horas-atividade, por sessão. 

Essas atividades complementares são obrigatórias para a integralização curricular e são 

distribuídas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Têm como objetivo incentivar o aluno a 

participar de experiências diversificadas que contribuam para a sua formação humana e 

profissional, atendendo às diretrizes nacionais do ensino em Farmácia.  

Serão consideradas atividades de formação acadêmica de ensino a participação em 

projetos de monitoria de disciplinas que integram o elenco do curso e a participação em 

seminários de integração, em que temas relevantes para a área de Farmácia serão abordados, 

utilizando-se a interdisciplinaridade. 

As atividades de formação acadêmica de pesquisa contemplam a participação em 

projetos de iniciação científica e a publicação de trabalhos em periódicos ou em anais de 
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congressos. 

Consideram-se formação acadêmica de extensão a participação em seminários, 

palestras, congressos, conferências, encontros, cursos de atualização e similares. Além disso, a 

participação em estágios extracurriculares e a representação estudantil em colegiados de 

cursos, plenário de departamento e colegiados superiores são contabilizados como atividades 

complementares. 

Durante o Curso, os alunos deverão participar de visitas a centros envolvidos com a 

produção, manipulação e dispensação de medicamentos. Como exemplos dessas atividades 

estão incluídas as visitas às unidades de produção de medicamentos, tais como: Hospitais da 

Rede Pública do DF, Indústrias Farmacêuticas, Farmácias Vivas entre outras. 

As atividades complementares compõem 200 horas da carga horária da integralização 

do curso de Farmácia. 

   

1.9 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)  

 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um dos requisitos para a conclusão do 

Curso de Farmácia, que deverá ser realizado nos dois últimos semestres do curso (9° e 10°), 

nas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso I e II.  

Trata-se de um texto elaborado em vista da comunicação dos resultados atingidos e da 

comprovação metodológica e argumentativa de uma pesquisa a ser realizado no formato de 

artigo. Portanto, considerado um estudo monográfico, isto é, de tema único, bem delimitado, 

com análise e interpretação de informações, evidenciando conhecimento da literatura existente 

e capacidade de sistematização. 

Na disciplina de TCC I são trabalhados os fundamentos da pesquisa e o referencial 

teórico. Após este embasamento os estudantes deverão construir um Projeto de Pesquisa que 

será executado na disciplina de TCC II.   

O projeto deve conter o tema, a pergunta do estudo e sua delimitação, a justificativa, 

os objetivos gerais e específicos, o referencial teórico, os procedimentos metodológicos e as 

referências sobre o tema escolhido. Ainda nesta disciplina, após a construção do projeto de 

pesquisa, ocorrerá o aprofundamento do referencial teórico que subsidiará a elaboração do 

instrumento de coleta de dados, a ser aplicado, no semestre seguinte, na continuidade do TCC. 

Os projetos os quais realizar-se-ão pesquisa com seres humanos, serão submetidos ao 

CONEP. 
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Na disciplina de TCC II será retomado o projeto de pesquisa bem como o referencial 

teórico. Após esta fase, iniciam-se as orientações individuais para execução do projeto, 

elaboração do instrumento, coleta de dados, organização, análise e discussão dos dados e, por 

último, a construção do TCC e apresentação pública do artigo. 

O TCC deverá ser realizado preferencialmente em área de interesse do aluno, sob 

orientação de um professor do curso de farmácia da instituição. Porém, a sua construção 

deverá respeitar e ter como eixo as linhas de pesquisa do Curso de Farmácia.  

O trabalho deverá ser submetido a uma banca examinadora formada por três membros, 

sendo um deles o orientador, dois docentes, podendo ser um deles convidado externo.  

 

 

1.10 APOIO AO DISCENTE  

O Núcleo de Atendimento ao Discente e Docente (NADD) é um órgão de apoio à Pró-

Reitoria Acadêmica e apresenta os seguintes objetivos: 

 Apoiar o processo de aprendizagem dos alunos, zelando pelas condições de 

ensino e de vivência institucional; 

 Prestar assistência psicológica e pedagógica aos alunos; 

 Garantir aos alunos o acesso ao conjunto de informações acadêmicas e 

administrativas. 

O Núcleo é constituído por um coordenador, designado pelo Reitor. Por meio do 

NADD, o UNIEURO dispõe de Ouvidoria e de atendimento extraclasse, apoio 

psicopedagógico ao discente e atividades de nivelamento, em programa sistemático, para 

atender, mediar e solucionar situações que possam surgir no decorrer da vida acadêmica do 

corpo discente de todos os seus cursos de graduação.  

Há o acompanhamento psicopedagógico aos alunos e subsídios para melhoria do 

desempenho de alunos que apresentem dificuldades. O Núcleo contribui para o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, recuperando as motivações, 

promovendo a integridade psicológica dos alunos, realizando a orientação e os serviços de 

aconselhamento e assegurando a adaptação, especialmente, dos ingressantes. 

O NADD possui ainda iniciativas para atender os discentes com necessidades 

especiais. 
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Atividades de Nivelamento 

Com o objetivo de recuperar as carências de formação dos ingressantes no Curso de 

Farmácia, o UNIEURO oferece, ainda, aos seus alunos, os cursos de nivelamento. Frente à 

importância do uso correto da língua portuguesa, são ministrados cursos de gramática e 

redação.  

Esses cursos dispõem-se a atender às dificuldades básicas dos alunos que não 

consigam acompanhar adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, acredita-se estar 

agregando os alunos que estavam temporariamente afastados da vida escolar e aqueles que 

necessitam de reforço das bases do ensino médio. Os cursos têm uma carga horária de 40 

horas. As aulas são realizadas aos sábados, sem nenhum custo adicional aos alunos. 

 

Atendimento Extraclasse 

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pela Coordenadoria do Curso, pelos 

professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo Parcial, com jornada semanal 

específica para atendimento ao aluno, assim como pelo Apoio Psicopedagógico ao Discente. 

 

Organização Estudantil 

O UNIEURO incentiva o corpo discente a organizar o Diretório Acadêmico, como 

órgão de sua representação, regido por Estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado na 

forma da Lei. 

Compete aos Diretórios Acadêmicos, regularmente constituídos, indicar o 

representante discente, com direito à voz e voto, nos órgãos colegiados, vedada a acumulação 

de cargos. Na ausência de Diretório Acadêmico, a representação estudantil poderá ser feita 

por indicação do Colegiado de alunos eleitos como representantes de classes, nos termos das 

normas aprovadas pelo Conselho Acadêmico. 

 

Acompanhamento de Egressos 

O UNIEURO está implantando Programa de Acompanhamento dos Egressos, tendo 

como objetivo estreitar o relacionamento entre a Instituição e seus ex-alunos, desencadeando 
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ações de aproximação, contato direto e permanente, por meio de todas as formas de 

comunicação possíveis e viáveis. Para tanto, foram adotadas algumas ações, tais como: 

- criação de base de dados, com informações atualizadas dos egressos; 

- criação de núcleo de ex-alunos, a fim de manter diálogo constante esse grupo, 

oferecendo espaços de debates acerca de sua vida profissional e atuação social; 

- disponibilização aos egressos de informações referentes a eventos, cursos, atividades 

e oportunidades oferecidas pelo UNIEURO, a fim de promover relacionamento contínuo entre 

a Instituição e seus egressos. 

Além disso, o Programa de Acompanhamento dos Egressos busca viabilizar uma linha 

permanente de estudos e análises acerca dos alunos egressos, a partir das informações 

coletadas, objetivando avaliar a qualidade do ensino e adequação da formação do profissional 

para o mercado de trabalho.  

 

Formas de Acesso 

O ingresso aos cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Euro 

Americano é feito mediante processo de seleção. As normas do processo seletivo são fixadas 

pelo Conselho Universitário (CONSU), com o escopo de assegurar a igualdade de 

oportunidade a todos os candidatos, com o cumprimento das normas estatuárias e regimentais 

do UNIEURO e dos regulamentos do MEC.  

As principais formas de acesso aos Curso são as seguintes:  

 Processo Seletivo Discente (Vestibular): é realizado semestralmente e aberto a 

candidatos que tenham escolarização completa do ensino médio ou equivalente. As 

inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, publicado na íntegra no site 

institucional www.unieuro.edu.br, de forma resumida, do qual devem constar, pelo 

menos: denominação e habilitações de cada curso, abrangido pelo processo seletivo; 

ato autorizativo de cada curso, informando a data de publicação no Diário Oficial da 

União, ou, quando editado no regime da autonomia, o número da resolução do 

CONSU; número de vagas, por turno de funcionamento, de cada curso; número de 

alunos por turma; local de funcionamento de cada curso; normas de acesso; e prazo de 

validade do processo seletivo; 

http://www.unieuro.edu.br/
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 Transferência externa: processo seletivo para alunos de outras instituições de ensino 

superior, transferidos para o mesmo curso ou de outras áreas afins, ou ainda de outras 

áreas. Respeitando-se os prazos divulgados no Calendário Acadêmico do UNIEURO; 

 Vaga de graduado: vagas para portadores de diploma de graduação são destinadas a 

candidatos que, já tendo concluído um Curso Superior, desejam fazer novo curso de 

graduação; 

 PROUNI: Destinado aos alunos selecionados no processo seletivo do PROUNI. Para 

concorrer a uma bolsa, o estudante deve participar do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), na edição imediatamente anterior ao processo seletivo do PROUNI, 

obter a nota mínima nesse exame, estabelecida pelo MEC. Deve, também, ter renda 

familiar de até três salários mínimos por pessoa, e satisfazer a uma das condições 

abaixo: a) ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em escola 

privada com bolsa integral da instituição; b) ter cursado o ensino médio parcialmente 

em escola pública e parcialmente em escola privada com bolsa integral da instituição; 

c) ser pessoa com necessidades especiais; d) ser professor da rede pública de ensino 

básico, em efetivo exercício, integrando o quadro permanente da instituição, e estar 

concorrendo a vaga em curso de licenciatura, normal superior ou Pedagogia. Neste 

caso, a renda familiar por pessoa não é considerada. 

O Processo Seletivo dos itens é classificatório, sendo, entretanto, eliminado o 

candidato que obtiver nota zero na prova de conhecimento, na prova de redação ou faltar ao 

concurso. 

A classificação é feita na ordem decrescente do resultado final até o limite de vagas 

ofertadas. Em casos de candidatos ocupando idêntica classificação, faz-se o desempate 

considerando-se, consecutivamente: a) a maior nota na prova de conhecimento; b) a maior 

nota na prova de redação. 

Os candidatos classificados, até o limite de vagas, são convocados para a matrícula por 

meio de listagens disponibilizadas na página eletrônica do UNIEURO. 
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Acesso aos Cursos Superiores de Tecnologia e de Graduação 

O processo seletivo para os cursos superiores de tecnologia e de graduação, realizado 

semestralmente, é aberto a candidatos que tenham escolarização completa do ensino médio ou 

equivalente. 

As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, publicado na íntegra em 

www.unieuro.edu.br, no mínimo, quinze dias antes da realização da seleção e, de forma 

resumida, na imprensa local, do qual devem constar, pelo menos: 

I. denominação de cada curso, abrangido pelo processo seletivo; 

II. ato  de autorização de cada curso, informando a data de publicação no Diário 

Oficial da União ou, quando editado no regime da autonomia, o número da resolução do 

CONSU; 

III. número de vagas, por turno de funcionamento, de cada curso e habilitação; 

IV. número de alunos por turma; 

V. local de funcionamento de cada curso; 

VI. normas de acesso; 

VII. prazo de validade do processo seletivo. 

 

São reservadas 20% das vagas para os candidatos aprovados na prova do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

 

Acesso aos Cursos de Pós Graduação 

A seleção aos cursos e programas de pós-graduação é aberta a candidatos que já 

tenham concluído a graduação, conforme edital previamente publicado em 

www.unieuro.edu.br, no qual constam as etapas e procedimentos ao processo seletivo. 

 

Acesso por Transferência 

A transferência é a forma de ingresso para aluno regularmente matriculado em outro 

estabelecimento de ensino superior – nacional ou estrangeiro, que deseja ingressar no 

UNIEURO. A efetivação da transferência depende da observância dos critérios legais, da 

http://www.unieuro.edu.br/
http://www.unieuro.edu.br/


46 
 

existência de vaga no curso pleiteado e da análise do currículo, indicando a dispensa ou 

necessidade de adaptação para integralização da matriz curricular. 

 

Acesso para Graduados 

Os alunos já graduados no UNIEURO, ou em outra Instituição de Ensino Superior, 

tem a oportunidade de fazer uma nova graduação, com aproveitamento das disciplinas 

básicas, cursadas na primeira graduação, sem necessidade de fazer processo seletivo. A 

efetivação da matrícula dependerá da comprovação da graduação e do cumprimento dos 

demais requisitos legais. 

 

1.11 AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO  

A avaliação do Curso de Farmácia será feita regularmente, por meio do estudo do 

desempenho do curso e dos aspectos relativos ao atendimento das expectativas da comunidade 

externa, ou seja, do próprio mercado de trabalho. Esta avaliação, de acordo com as 

determinações legais vigentes, será realizada em dois níveis: o Interno e o Externo, em 

sintonia com o programa de avaliação institucional do UNIEURO que tem com referência o 

SINAES.  

 PRIMEIRO NÍVEL: AVALIAÇÃO INTERNA 

 1. Planejamento Participativo 

Preliminarmente, será realizado um levantamento de percepção dos participantes 

através de reuniões envolvendo a Direção, seu Colegiado de Curso e Coordenação dos Cursos, 

para traçar as linhas de diretrizes do processo avaliativo. 

 2. Levantamento dos Indicadores  

Levantar-se-á os indicadores qualitativos e quantitativos das áreas de ensino e da 

gestão administrativa que englobam as ações do UNIEURO. Possíveis indicadores:  

 Dimensão Administrativa: espaço disponível e adequado para o desenvolvimento dos 

trabalhos; taxa de alunos por docente; hora aula por docente (média); custo de ensino por 

aluno; acervo bibliográfico; número de laboratórios; utilização dos multimeios; taxa de alunos 
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graduados; taxa de alunos evadidos; taxa de ociosidade (vagas preenchidas x vagas 

oferecidas); 

 Dimensão Ensino:  

Com relação ao docente: titulação, política de atualização, experiência e competência técnica; 

compromisso com o projeto político pedagógico; qualidade e número de produção acadêmica; 

desempenho dos docentes; número de projetos de pesquisa financiados e não financiados.  

Com relação aos discentes: número de discentes participando em projetos de pesquisa; 

desempenho dos alunos; compromisso e participação das atividades da escola.  

Com relação ao Currículo: pertinência dos conteúdos relacionados com o curso; relação com 

a realidade socioeconômica; fundamentação teórico-metodológica; métodos utilizados no 

UNIEURO e avaliação adotada. 

 3. Definição dos Instrumentos e Coleta de Dados 

Nesta etapa serão definidos as técnicas e os instrumentos para coletar dados 

quantitativos e qualitativos. Com relação aos docentes, técnico-administrativos e integrantes 

da direção, toda a população preencherá o instrumento de avaliação. Enquanto, aos discentes a 

mostra corresponderá a 50% ou 100% do número de matrículas. 

Os instrumentos serão elaborados pela Comissão Própria de Avaliação. Três 

questionários, a partir dos indicadores selecionados pela comissão, dentre as relacionadas 

previamente pelos envolvidos no processo avaliativo. 

Os questionários terão um campo comum que visará à avaliação dos Cursos do 

UNIEURO e um específico para a autoavaliação do discente, do docente, dos integrantes da 

direção e dos colaboradores da área técnica administrativa. 

Eles serão constituídos, prioritariamente, de questões fechadas, embora se reserve o 

espaço para a expressão de opiniões pessoais que propiciem o aprofundamento qualitativo dos 

itens previamente construídos. 
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 4. Sensibilização da Comunidade Acadêmica e Técnica Administrativa 

Visando o envolvimento acadêmico, técnico e docente a uma participação efetiva de 

todos os níveis serão realizadas reuniões com todas as turmas dos diferentes cursos, com 

docentes e técnicos administrativos para sensibilizá-los quanto à importância da participação e 

os objetivos de todo o processo avaliativo. 

 5. Tratamento dos Dados e Comunicação dos Resultados 

A comissão de avaliação encarregar-se-á de apurar os instrumentos e de interpretar os 

dados por meio do programa de Avaliação Institucional comprado da Cadsoft. Os resultados 

obtidos por meio de questões fechadas serão submetidos a estatísticas descritivas do 

programa. Enquanto, que os disponibilizados por meio de questões abertas serão 

categorizados por uma análise de conteúdo (busca de sentido das citações). 

Os resultados serão comunicados e divulgados a toda a comunidade acadêmica por 

meio de relatório que incluirá também conclusões e recomendações. A utilização dos 

resultados será motivo de discussão em reunião com a comunidade acadêmica, após a 

divulgação do relatório. 

 

 SEGUNDO NÍVEL: AVALIAÇÃO EXTERNA 

Esta terá como função a complementação da avaliação interna realizada pelo 

UNIEURO. Terá como referência dois pontos estratégicos: a autoavaliação da Instituição e a 

análise de uma comissão externa, com o objetivo de conferir credibilidade ao processo. Para 

tanto, será contratada uma consultoria externa. 

  Comissão Própria de Avaliação – CPA 

O processo de avaliação será conduzido por uma Comissão Própria de Avaliação – 

CPA. Os membros, eleitos por seus pares, serão representantes da comunidade acadêmica e da 

sociedade local. 

No curso será designada uma Comissão Setorial de Avaliação – CSA, composta pelo 

Coordenador, dois funcionários técnico-administrativos (graduação e pós-graduação), dois 



49 
 

professores (graduação e pós-graduação), dois alunos (graduação e pós-graduação) e dois 

representantes da sociedade civil organizada.  

Os membros da CPA serão orientados pelos assessores externos nos conceitos de 

avaliação, nos métodos de avaliação, na obtenção e coleta de informações, na sua análise e na 

elaboração de relatórios. 

Serão alocados fundos específicos para a CPA com a finalidade de garantir a 

continuidade do processo de maneira permanente e cíclica.  

  Resultados da Avaliação 

Os resultados da avaliação serão fornecidos à Direção Geral, aos órgãos colegiados e 

aos interessados (coordenador do curso, professores e alunos, etc.), com o objetivo de 

comparar a situação existente com a situação ideal desejada. Os resultados deverão contribuir 

para a tomada de decisões sobre mudanças que deverão ser introduzidas com o fim de se obter 

a melhoria desejada.  

Quando todos os cursos tiverem sido avaliados e a avaliação global da Instituição 

estiver concluída, um Relatório da Instituição deverá ser elaborado e publicado. 

 

 

1.12 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS – NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) previstas no processo de ensino e 

aprendizagem são dirigidas para atender de maneira excelente o corpo docente e discente da 

Instituição. 

A sala dos professores é equipada com terminais conectados à internet; impressora 

Laser Sansumg; dois pontos livres para acesso à internet, por meio de pontos de rede; 25 

pontos de acessos à rede sem fio, que permitem o acesso à internet de qualquer lugar da IES. 

Por meio do site da Instituição, o professor pode disponibilizar material didático e avisos aos 

alunos. 

Cada professor recebe uma senha e um e-mail personalizado, que permite ter acesso ao 

site da Instituição, seu projeto pedagógico, ao seu e-mail e às bases de dados mantidas pela 
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Instituição, por meio de assinatura/contrato, a qualquer hora, de qualquer lugar, de qualquer 

computador com acesso à internet. 

Além dos 25 pontos de acesso à rede sem fio, que permitem conexão à internet de 

qualquer lugar da instituição, atualmente o UNIEURO (Unidade Asa Sul) disponibiliza 194 

equipamentos para usos acadêmicos, no período de 8:00h às 22:35h, distribuídos em 

laboratórios, equipados com Datashow fixo ou móvel quando solicitado. 

O UNIEURO, ainda coloca à disposição, de seus docentes e alunos, recursos 

audiovisuais e Multimídia, por meio do apoio didático-pedagógico: entre eles Projetores 

multimídia, aparelhos de DVD, TVs, microfones com caixa de som portátil, microfones com 

fio, microfones sem fio com speakers, telas retráteis com tripé. 

A aquisição de software para os laboratórios ocorre mediante a solicitação por parte 

dos professores ao coordenador dos Laboratórios. O professor deve justificar a utilidade do 

referido software para sua(s) disciplina(s) e enviar o pedido ao Gerente do NTI que avaliará e, 

se aprovado pelo Diretor Geral, encaminhará ao setor de compras. 

Recentemente, o Centro Universitário Euro-Americano adotou a forma de 

licenciamento Microsoft Campus Agreement, que permite a instalação ilimitada nos 

laboratórios de inúmeros softwares, incluindo fornecimento de licenças para alunos, versões 

betas de aplicativos e bibliotecas de desenvolvimento. 

A Internet é outro fator relevante, no que diz respeito à tecnologia avançada e de 

última geração. É de fundamental importância para a coleta e transmissão de informações, 

envio de mensagens para o contato com instituições de ensino. 

O UNIEURO, com o objetivo de agilizar os trabalhos dos acadêmicos e professores, 

disponibiliza os recursos oferecidos como apoio no processo pedagógico da instituição. A IES 

ainda possui um filtro de conteúdo que é constantemente atualizado, não permitindo acesso a 

sites de conteúdos inadequados. 

A utilização da Internet na forma de contas de e-mail e horas de pesquisa, nos 

laboratórios e em outros ambientes é gratuita para alunos e professores. 

A atual velocidade do link e quantidade de equipamentos disponíveis para fim de 

pesquisa deverá acompanhar a demanda e evolução do quantitativo de alunos, para que 

possibilite um ambiente satisfatório para a pesquisa e o estudo. Atualmente o UNIEURO 

conta com um link dedicado de 10MB da empresa Embratel e 50MB da empresa OI. 
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1.13 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM  

 

A avaliação deve ser entendida como um conjunto de estratégias que possibilita ao 

professor detectar os percalços e as dificuldades de seus alunos. Deve também contemplar sua 

reflexão no sentido de decidir sobre as alternativas e estratégias que são selecionadas para a 

resolução desses problemas. A avaliação não pode ser considerada simplesmente em relação à 

aprendizagem, mas também em relação ao ensino praticado pelo professor. A avaliação é o 

momento que o docente utiliza para também avaliar-se como parte do processo ensino-

aprendizagem. 

A avaliação integra o processo de ensino-aprendizagem como um todo articulado 

incidindo a prática de avaliação em relação a determinados critérios e instrumentos 

(frequência e o aproveitamento do aluno) nas seguintes atividades: pesquisa, exercícios, 

arguições, trabalhos práticos, seminários, provas escritas e orais, estágios, atividades práticas 

e monografias.  

Nesse sentido, o Curso de Farmácia obedece a uma sistemática de avaliação criteriosa, 

por meio do acompanhamento permanente das atividades desenvolvidas pelos docentes, 

utilizando, portanto, como instrumentos de registro de dados, os planos de ensino e diários de 

classe. 

Ao início de cada semestre o corpo docente apresenta o plano de ensino, em que 

constam ementas, objetivos, conteúdo programático, cronograma, metodologia, sistema de 

avaliação e bibliografia da disciplina. 

Em cada período letivo haverá, obrigatoriamente, as seguintes verificações formais: 

 

 

 

 

O resultado de cada avaliação será expresso em notas de zero a dez, em número inteiro 

ou em número inteiro mais cinco décimos. A nota final do aluno, em cada componente 

Prova Parcial 1 (N1), conteúdo ministrado no primeiro bimestre; 

Prova Parcial 2 (N2), conteúdo ministrado no semestre letivo; 

Prova Substitutiva (NS), unidades temáticas de todo o semestre letivo. 
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curricular, será o resultado da média aritmética simples das provas parciais (N-1 e N-2), sendo 

facultada a substituição da menor nota parcial pelo resultado da Prova Substitutiva. 

Os procedimentos técnico-metodológicos para a elaboração das provas por 

competências, em cada disciplina e em cada período letivo, constituem-se temáticas do 

Programa de Capacitação do Docente que é oferecido a cada semestre. 

Os trabalhos acadêmicos devem atender aos requisitos de normalização de trabalho 

científico, previstos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sendo que, na 

modalidade de trabalho em grupo, o docente deverá adotar critérios para avaliação individual, 

não podendo ser superior a 30% do total da nota. 

O Conselho de Curso poderá estabelecer normas complementares ao processo de 

avaliação da aprendizagem, especialmente, em relação ao Estágio Supervisionado, às 

Atividades Complementares e ao Trabalho de Conclusão de Curso, quando for o caso. 

  

1.14 NÚMERO DE VAGAS  

O UNIEURO oferta 200 (duzentas) vagas anuais, com 02 (duas) turmas com 100 

alunos cada turma (Resolução CONSU n° 004/05 de 02 de maio de 2005). Para a definição do 

quantitativo de vagas a instituição trabalha com critérios como a dimensão do corpo docente e 

condições de infraestrutura da IES. 

 

1.15 INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA LOCAL E REGIONAL DE SAÚDE E O SUS  

O UNIEURO tem convênios com entidades públicas e privadas para propiciar aos 

alunos e professores diversos cenários de aprendizagem localizados, preferencialmente, na 

região de Brasília e no entorno. Propõe-se a manter parcerias com entidades, instituições 

públicas, privadas e associações de classe, vislumbrando a cooperação nos âmbitos científico, 

técnico, tecnológico e pedagógico, além da ampliação e diversidade dos cenários de 

aprendizagem para os alunos do Curso de Graduação em Farmácia. 

 

 



53 
 

2. CORPO DOCENTE E TUTORIAL  

 

O corpo docente é constituído de professores que, além de reunirem qualidades de 

educador e pesquisador, assumem o compromisso de respeitar os princípios e valores 

explicitados no Estatuto e neste Regimento Geral, no Plano de Carreira Docente e demais 

normas aprovadas pelos colegiados superiores do UNIEURO.  

 

2.1 ATUAÇÃO DO  NÚCLEO ESTRUTURANTE – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do UNIEURO é composto pela coordenação do 

curso e cinco professores do curso, conforme determina a Resolução do CONAES nº 1, de 17 

de junho de 2010, e tem a função precípua da implementação e melhoria do Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação, contribuindo para a consolidação do perfil profissional 

do egresso do curso, para a integração curricular interdisciplinar, desenvolvimento de linhas 

de pesquisa e extensão, entre outras funções. 

O Núcleo vincula-se à Coordenação do Curso e conta com representante no Colegiado 

do respectivo Curso de Graduação.  

Entre as atribuições do NDE estão: 

a) Promover a atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso, bem como a sua 

consolidação no contexto institucional; 

b) Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular para aprovação no Colegiado do Curso 

de Graduação, sempre que necessário; 

c) Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do Curso de Graduação em 

consonância com as definições do Colegiado do respectivo Curso de Graduação; 

d) Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares que integram a Matriz 

Curricular prevista no Projeto Pedagógico do Curso; 

e) Emitir parecer sobre proposta de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do respectivo Curso 

de Graduação; 

f) Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e de extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com 

as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

g) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso e para o alcance 

dos objetos presentes no PPC;  
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h) Contribuir para a integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no PPC, bem como pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação;  

i) Assessorar a Coordenação do Curso em suas atividades acadêmicas específicas. 

O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á, ordinariamente, por convocação do 

Presidente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou 

pela maioria de seus membros. As ações do NDE são redigidas em relatórios específicos e 

atas o que propiciam o monitoramento e avaliação das mesmas. As ações desempenhadas pelo 

NDE são levadas, rotineiramente, ao colegiado para conhecimento e acompanhamento. 

 

2.2. ATUAÇÃO DO (A) COORDENADOR (A)  

 

Conforme delimitações empregadas no Art. 24, Seção II do Estatuto do UNIEURO, 

aprovado pelo Parecer CES/CNE Nº 003/2005, Portaria MEC nº 769, de 09 de março de 2005 

(DOU Nº 47,10/03/2005, Seção 1. p.15), alterado pela Resolução CONSU Nº 022/2013, de 10 

de outubro de 2013, a Coordenadoria de Curso é exercida por professor, designado pelo 

Reitor, atendidas as normas específicas. Em caso de ausência, o Coordenador de Curso é 

substituído por professor designado pelo Reitor. 

Nos diversos âmbitos de atuação, compete ao Coordenador de Curso: 

I – exercer a supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Curso e representá-

lo; 

II – cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas emanadas do 

Conselho de Curso e dos órgãos superiores; 

III – integrar, convocar e presidir o Conselho de Curso; 

IV – supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos conteúdos 

programáticos e da carga horária das disciplinas; 

V – decidir sobre matrículas, trancamentos de matrículas, transferências, aproveitamento de 

estudos, adaptações e dependências de disciplinas e atividades; 

VI – exercer o poder disciplinar no âmbito do Curso; 

VII – tomar decisões ad referendum do Conselho de Curso, em casos de urgência ou 

emergência comprovados; 

VIII – designar secretário para as reuniões, bem como manter a ordem no desenvolvimento 

dos trabalhos; 

IX – acompanhar a frequência dos docentes, discentes e pessoal técnico- administrativo; 
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X – zelar pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão;  

XI – emitir parecer nos processos que lhe forem submetidos; 

XII – cumprir e fazer cumprir as normas constantes deste Estatuto e do Regimento Geral, 

assim como da legislação pertinente, emanada dos órgãos superiores; 

XIII – sugerir alterações curriculares e medidas que visem ao aperfeiçoamento das atividades 

do Curso; 

XIV – desenvolver ações para avaliação permanente das funções do Curso e de suas 

atividades de apoio técnico-administrativo;  

XV – delegar competência. 

 

2.3 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, DE MAGISTÉRIO SUPERIOR E DE GESTÃO 

ACADÊMICA DO (A) COORDENADOR (A)  

O Coordenador do Curso possui graduação e pós-graduação stricto sensu na área de 

Farmácia, experiência de magistério superior de, no mínimo, 10 anos. Com experiência 

Profissional Acadêmica e não acadêmica acima de 6 anos. Experiência em gestão acadêmica 

acima de 10 anos em graduação. 

 

Informações gerais do coordenador: 
Coordenador: Prof. Msc..Viviany Nicolau de Paula Dias Coelho. CPF 86058070163. CRF-DF 1807 

Mestre  

Experiência Profissional Acadêmica: acima de 10 anos 

Experiência Profissional Não Acadêmica: acima de 5 anos 

 

 

2.4 TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO  

 

O corpo docente do curso de graduação em Farmácia do UNIEURO – Asa Sul, 

compõe-se de doutores e mestres. 

 

2.5 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE  

 

O corpo docente, em sua totalidade, possui mais de oito anos de experiência 

profissional. 

 

2.6 EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DO CORPO DOCENTE  

 

O corpo docente, em quase toda sua totalidade, possui mais de dois anos de 

experiência em docência do ensino superior. 
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2.7 FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE  

 

As atribuições do Conselho de Curso estão definidas no Art. 22 do Estatuto do 

UNIEURO, aprovado pelo Parecer CES/CNE Nº 003/2005, Portaria MEC nº 769, de 09 de 

março de 2005 (DOU Nº 47,10/03/2005, Seção 1. p.15), alterado pela Resolução CONSU Nº 

022/2013, de 10 de outubro de 2013. 

O Conselho de Curso é composto pelo coordenador de curso – presidente nato - por 

cinco professores com vínculo empregatício na instituição, escolhido por seus pares, e por um 

representante discente. 

Os representantes têm mandato de um ano, com direito à recondução, exceto o 

representante estudantil. 

Compete ao Conselho do Curso: 

I – definir o projeto pedagógico do curso de graduação, com atualização contínua; 

II – sugerir alterações no currículo do curso e deliberar sobre o conteúdo programático de 

cada disciplina e atividade; 

III – promover a avaliação periódica do curso, na forma definida pela administração superior, 

integrando-se ao sistema de avaliação institucional; 

IV – decidir, em grau de recurso, com referência à aceitação de matrículas de alunos 

transferidos ou portadores de diplomas de graduação, aproveitamento de estudos, adaptação e 

dispensa de disciplinas, de acordo com este Estatuto, o Regimento Geral e demais normas 

aplicáveis; 

V – deliberar, em primeira instância, acerca dos projetos de ensino, pesquisa e extensão de sua 

área; 

VI – desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino, a pesquisa e a extensão; 

VII – promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas para o 

aperfeiçoamento de seu quadro docente, assim como, indicar, à Reitoria, professores para 

participarem de cursos de pós-graduação;  

VIII – exercer as demais funções que lhe forem delegadas. 

O Conselho de Curso reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes durante o semestre 

letivo e, em sessão extraordinária, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso, com a 

presença de cinco professores da instituição (além da coordenação) e um representante 

discente.  
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2.8 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA  

 

Mais de 50% do corpo docente tem mais de nove produções nos três últimos anos. 

 

 

3. INFRAESTRUTURA  

 

3.1 GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO INTEGRAL – TI  

Os cursos de Graduação do Centro Universitário Unieuro possuem em sua estrutura 

física gabinetes de trabalho para os professores que atuam TI e TP na pesquisa e extensão, 

orientação de monografia, além do NDE. A sala é equipada com mesas, cadeiras, arquivos, 

computadores conectados à internet Wireless e banda larga, impressora. Salienta-se que estes 

espaços são excelentes considerando os aspectos que envolvem dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

Há também as instalações destinadas aos docentes de maneira geral: uma sala dos 

professores com 180 m², uma sala de reuniões e uma sala de descanso, ambas com 30 m². 

Esses ambientes são suficientemente iluminados e climatizados, conforme índices 

estabelecidos por normas próprias, equipados com computadores e mobiliários específicos e 

suficientes para o desenvolvimento das atividades de planejamento e atendimento às 

necessidades das atividades de docência. Diariamente, são executados serviços de limpeza, 

manutenção e conservação de móveis, pisos e equipamentos. 

 A referida sala coletiva é utilizada de maneira rotativa por professores. Este ambiente 

permite o acesso a mesas coletivas, armários individuais, computadores, sanitários e sala de 

descanso (sofás e TV). Como espaço atrelado ainda à sala de professores há uma sala de 

reuniões específica para atendimento de alunos.  

Por conseguinte, deve-se ressaltar que a existência de uma sala de professores 

devidamente estruturada como a supracitada, junto à presença de uma sala de descanso e 

demais espaços físicos interligados, permite o atendimento de forma suficiente como um 

gabinete de trabalho. 
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3.2 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 

ACADÊMICOS  

 

O coordenador do curso de Farmácia, juntamente com os integrantes do NDE,  

possuem um gabinete de trabalho devidamente equipado segundo a finalidade. As instalações 

da Coordenação do Curso de Farmácia constituem-se de uma sala com dimensão de 09 m2, 

com computador, telefone, equipamento e mobiliário específicos, suficientes para o 

desenvolvimento das funções administrativo-pedagógicas. 

 

3.3 SALA DE PROFESSORES  

 

As instalações destinadas aos docentes agregam uma sala de professores com 180 m², 

uma sala de reuniões e uma sala de descanso, ambas com 30 m². Esses ambientes são 

suficientemente iluminados e climatizados, conforme índices estabelecidos por normas 

próprias, equipados com computadores e mobiliários específicos e suficientes para o 

desenvolvimento das atividades de planejamento e atendimento às necessidades das atividades 

de docência. Diariamente, são executados serviços de limpeza, manutenção e conservação de 

móveis, pisos e equipamentos. 

A referida sala coletiva é utilizada de maneira rotativa por professores. Este ambiente 

permite o acesso a mesas coletivas, armários individuais, computadores, sanitários e sala de 

descanso (sofás e TV). Como espaço atrelado ainda à sala de professores há uma sala de 

reuniões específica para atendimento de alunos.  

 

3.3 SALAS DE AULA  

 

As salas de aula destinadas ao curso estão equipadas, segundo a finalidade e atendem, 

aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e 

comodidade necessários à atividade proposta. 

Todas as salas de aula apresentam dimensões e acústica adequadas para atender à 

quantidade de alunos em seu interior; com climatização e iluminação que obedecem aos 

índices estabelecidos por norma para salas de aula. O mobiliário e aparelhagem específica são 

suficientes, adequados e ergonômicos, sendo diariamente executados serviços de limpeza e 

manutenção, que colaboram na conservação dos móveis, pisos e equipamentos existentes. 
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3.5 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  

O UNIEURO disponibiliza de laboratórios de informática com acesso à internet, na 

proporção de, aproximadamente, um terminal para até trinta (30) alunos, possibilitando acesso 

dos alunos a equipamentos e serviços de informática. 

Atualmente o UNIEURO disponibiliza 194 equipamentos para uso acadêmico, 

distribuídos em laboratórios equipados com Datashow, fixo ou móvel. O funcionamento dos 

laboratórios é de segunda a sexta das 8h às 22h35min, sempre com a presença de um 

responsável, exceto o laboratório que fica à disposição dos discentes para utilização sem 

agendamento, auxiliando os usuários em suas dúvidas com as bases de dados e ferramentas de 

pesquisas disponíveis. Além de 25 pontos de acesso à rede sem fio, que permitem conexão à 

internet de qualquer lugar da instituição. 

A aquisição de software para os laboratórios ocorre mediante a solicitação por parte 

dos professores ao coordenador dos Laboratórios. O professor deve justificar a utilidade do 

referido software para sua(s) disciplina(s) e enviar o pedido ao Gerente do NTI que avaliará e, 

se aprovado pelo Diretor-geral, encaminhará ao setor de compras. 

O Centro Universitário Euro-Americano adotou a forma de licenciamento MSDN 

Academic Alliance junto a Microsoft, que permite a instalação ilimitada nos laboratórios de 

inúmeros softwares, incluindo fornecimento de licenças para alunos, versões betas de 

aplicativos e bibliotecas de desenvolvimento. 

Os laboratórios possuem instalado o software Net Op School que dá ao professor 

controle total sobre a aula através de funcionalidades como: bloquear a estação do aluno, 

visualizar a tela do aluno, reproduzir nos computadores dos alunos a mesma imagem do seu 

computador, etc. 

A Internet é outro fator relevante, no que diz respeito à tecnologia avançada e de 

última geração. É de fundamental importância para a coleta e transmissão de informações, 

envio de mensagens para o contato com instituições de ensino.  

O Centro Universitário Euro-Americano, com o objetivo de agilizar os trabalhos dos 

acadêmicos e professores, disponibiliza os recursos oferecidos como apoio no processo 

pedagógico da instituição. A IES ainda possui um filtro de conteúdo que é constantemente 

atualizado, não permitindo acesso a sites de conteúdos inadequados. 

A utilização da Internet na forma de contas de e-mails e horas de pesquisa, nos 

laboratórios e sala dos professores, é gratuita e ilimitada para professores. A utilização da 

Internet, na forma de horas de pesquisa, nos laboratórios, é gratuita e limitada para alunos. 

Esta limitação leva em conta o hardware disponível, sua quantidade, capacidade e utilização.  
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  A atual velocidade do link e quantidade de equipamentos disponíveis para fim de 

pesquisa deverá acompanhar a demanda e evolução do quantitativo de alunos, para que 

possibilite um ambiente satisfatório para a pesquisa e o estudo. 

 

3.6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 

Os livros da bibliografia básica atendem aos programas das disciplinas do curso, na 

proporção de no mínimo um exemplar para 14 vagas anuais autorizadas, referentes aos 

títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de 3 bibliografias), e está atualizado e 

tombado junto ao patrimônio do UNIEURO. 

 

3.7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

  

  O acervo atende, plenamente, as indicações bibliográficas complementares, referidas 

nos programas das disciplinas, com a proporção de cinco indicações (no mínimo dois 

exemplares) por unidade curricular. 

 

3.8 PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS  

 

De maneira geral, a Biblioteca do UNIEURO organiza a assinatura de periódicos de 

acordo com as solicitações dos coordenadores e necessidade dos usuários. Periódicos 

informativos como jornais e revistas gerais (Veja, Isto É, Exame etc.) são assinados 

ininterruptamente. Também é disponibilizado o acesso on-line às revistas e jornais de grande 

circulação.  

Há o acesso gratuito às bibliotecas virtuais Pearson e Saraiva, assim como as bases de 

periódicos VLEX. Como possibilidade de pesquisa há também o acesso (restrito) ao Portal 

CAPES. 

  

3.9 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUANTIDADE  

 

Os laboratórios Polivalentes de Biociências são parte integrante do UNIEURO 

prestando serviços aos cursos da saúde. 

A funcionalidade dos Laboratórios é apresentada por meio de uma estrutura central 

denominada Unidade Técnica (U.T.), gerida sob responsabilidade técnica, constituída de um 
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laboratório que oferece vantagens técnico-pedagógicas além das clássicas, oferecidas pelos 

laboratórios tradicionais tais como: (i) otimização de recursos; (ii) versatilidade; (iii) melhor 

qualidade no preparo e apresentação das atividades experimentais; (iii) vantagens ambientais, 

institucionais e legais; (v) maior integração com corpo docente; e (vi) facilidade de 

implementação das normas de biossegurança, além de agregar em sua estrutura um 

almoxarifado de reagentes químicos, sala de preparação e esterilização. Essa unidade, 

caracteriza-se como unidade central, que atende os laboratórios multidisciplinares e 

específicos em suas atividades práticas-experimentais e tem como objetivo dar o suporte para 

formar profissionais capacitados.  

O complexo laboratorial de biociências do UNIEURO foi criado em 

30/06/2004, com o objetivo de atender as atividades experimentais (aulas práticas e pesquisa) 

dos cursos de saúde. Implementando a inovação tecnológica em suas instalações, a IES 

construiu laboratórios multidisciplinares e específicos com os mais inovadores recursos, 

visando dar base ao corpo docente na construção da qualidade funcional, estrutural e na 

formação dos discentes. Vislumbra-se com isso um melhor ganho na aprendizagem e se 

favorece um futuro ético aos profissionais de saúde.  

 Abaixo segue a descrição física e inventário dos laboratórios multidisciplinares 

e específicos: 

 

1 - Unidade Técnica: Tamanho (5,85 x 9,80m), apresenta, sala de preparo, sala de 

lavagem e esterilização, exaustor profissional, chuveiro e lava olhos, capela, tubulação com 

gás e ar comprimido, bancada em L com armários. Encontram-se, ainda, caixa de primeiros 

socorros, equipamentos de proteção coletiva (EPCS) e materiais. 

 

2 –  Multidisciplinar – Tamanho (5,80 X 12,80 m) tem em sua estrutura com oito 

bancadas, laterais e uma de fundo, chuveiro e lava olhos, 6 pias, entrada de rede, suporte para 

TV e painel. Comporta atender em aulas experimentais de 30 a 40 alunos com excelente 

distribuição espacial. Atende as atividades experimentais das disciplinas básicas. Atende as 

disciplinas de Citologia, Embriologia e Genética Humana. Possui Equipamentos de proteção 

coletiva.  

 3 Laboratório de Anatomia Humana – Tamanho (5,85 x 9,80m) possui 12 mesas, 

armários, escaninhos e um conjunto completo de peças anatômicas sintéticas, ar condicionado 
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e equipamentos de proteção coletiva e EPCS, além de equipamentos específicos . Comporta 

atender em aula prática de 30 a 35 alunos com excelente distribuição espacial. 

 

 4 Laboratório de Bioquímica – Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem em sua estrutura 3 

bancadas com 3 pias fundas cada uma, exaustor, capela, chuveiro e lava olhos, 1 lavabo e 

tubulação de gás e ar. Equipamentos de proteção coletiva. Comporta atender em aulas 

experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição espacial. 

 

 5 Laboratório de Biofísica/Fisiologia – Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem em sua 

estrutura com seis bancadas, chuveiro e lava olhos, 6 pias e tubulação de gás, armários e 

escaninho, caixa de primeiros socorros, ar condicionado. Equipamentos de proteção coletiva. 

Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição 

espacial. 

 

 6 Laboratório de Histologia / Histopatologia- Tamanho (5,80 x 9,80m) possui seis 

bancadas laterais e uma de fundo, chuveiro e lava olhos, 6 pias, ar condicionado, exaustor 

profissional, entrada de rede, suporte para televisor, painel e EPCS, além de equipamentos 

específicos (Quadro 6). Comporta atender, em aulas experimentais, de 30 a 35 alunos com 

excelente distribuição espacial. Atende as atividades experimentais das disciplinas básicas.  

 

 7 Laboratório de Fisiologia, Biofísica e Farmacologia- Tamanho (5,85 x 9,80m), 

composto por seis bancadas com pias fundas cada uma, exaustor, capela, chuveiro e lava 

olhos, ar condicionado e caixa de primeiros socorros, um lavabo e EPCS, além dos 

equipamentos específicos. Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com 

excelente distribuição espacial. 

 

 8 Laboratório de Parasitologia/Imunologia/Microbiologia – Tamanho (5,85 X 9,80 

m) tem em sua estrutura 3 bancadas em fila,  e 1 bancadas em L, acompanhando o fundo e a 

lateral das paredes, com 2 pias, sendo 1 funda e 1 rasa, exaustores, capela profissional , mini 

vaso sanitário, caixa de primeiros socorros, ar condicionado, um lavabo e tubulação de gás. 

Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos. 
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 9 Laboratório de Química Geral / Analítica / Inorgânica e Orgânica – Tamanho 

(5,85 x 9,80m), composto por 3 bancadas com 3 pias fundas cada uma, exaustor, capela, 

chuveiro e lava olhos, 1 lavabo e tubulação de gás e ar e  EPCS, além de equipamentos 

específicos. Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com excelente 

distribuição espacial. 

. 

 10 Laboratório de Bioquímica, Físico-Química e Química Farmacêutica: 

Tamanho (5,85 x 9,80m), composto por seis bancadas, um exaustor, capela, chuveiro e lava 

olhos, ar condicionado e caixa de primeiros socorros, um lavabo, tubulação de gás  e EPCS, 

além dos equipamentos específicos. Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 

alunos com excelente distribuição espacial.  

 

 11 Laboratório de Farmacobotânica, Farmacognosia e Fitoquímica: Tamanho 

(5,85 x 9,80m), composto por seis bancadas, exaustor, capela, chuveiro, lava olhos, ar 

condicionado, caixa de primeiros socorros, um lavabo, tubulação de gás e  EPCS, além dos 

equipamentos específicos . Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com 

excelente distribuição espacial.  

 

 12 Laboratório de Farmacotécnica, Homeopatia e Controle de Qualidade: 

Tamanho (5,85 x 9,80m), apresentando seis bancadas, chuveiro e lava olhos, capela e exaustor 

profissional, ar condicionado, seis pias, tubulação de gás, armários e escaninhos, caixa de 

primeiros socorros e EPCS. Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com 

excelente distribuição espacial.  

 

 13 Laboratório de Bromatologia e Toxicologia: Tamanho (5,80 x 9,80m), 

apresentando oito bancadas, laterais e uma de fundo, chuveiro e lava olhos, 6 pias, entrada de 

rede, suporte para televisor, painel e EPCS. Comporta atender em aulas experimentais de 30 a 

40 alunos com excelente distribuição espacial.  

 

 14 Laboratório de Tecnologia Farmacêutica: Tamanho (5,85 x 9,80m), possui seis 

bancadas com  pias, exaustor, capela, chuveiro e lava olhos, ar condicionado e caixa de 

primeiros socorros, um lavabo, tubulação de gás e EPCS. Comporta atender em aulas 

experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição espacial.  
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 15 Laboratório de Análises Clínicas: Tamanho (11,5 x 19,6m), apresentando seis 

ambientes distintos, separados por especificidades: Microbiologia, Parasitologia, 

Uroanálise, Bioquímica, Hematologia e Imunologia, com o total de 12 pias ao longo das 

bancadas, armários, computador com impressora, estufa, exaustor com filtro de ar, capelas, 

tubulação de gás, sala de coleta e recepção, caixa de primeiros socorros e EPCS. Comporta 

atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição espacial.  

 

 16 Horto Medicinal – Espaço amplo com canteiros revestidos em alvenaria  para 

cultivo de plantas medicinais – Mangueiras, pontos de água, depósito com ferramentas para 

plantio, adubos, bancos e mesas. 

  

3.10 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUALIDADE  

Os laboratórios contam com regulamento específico, destinado à realização das aulas 

práticas, contando com espaços, equipamentos e serviços voltados ao atendimento pleno das 

atividades propostas às demandas do curso. 

Abaixo segue a descrição física e inventário dos laboratórios multidisciplinares e 

específicos: 

 1 - Unidade Técnica: Tamanho (5,85 x 9,80m), apresenta, sala de preparo, sala de 

lavagem e esterilização, exaustor profissional, chuveiro e lava olhos, capela, tubulação com 

gás e ar comprimido, bancada em L com armários. Encontram-se, ainda, caixa de primeiros 

socorros, equipamentos de proteção coletiva (EPCS) e materiais. 

 

2 –  Multidisciplinar – Tamanho (5,80 X 12,80 m) tem em sua estrutura com oito 

bancadas, laterais e uma de fundo, chuveiro e lava olhos, 6 pias, entrada de rede, suporte para 

TV e painel. Comporta atender em aulas experimentais de 30 a 40 alunos com excelente 

distribuição espacial. Atende as atividades experimentais das disciplinas básicas. Atende as 

disciplinas de Citologia, Embriologia e Genética Humana. Possui Equipamentos de proteção 

coletiva.  

 3 Laboratório de Anatomia Humana – Tamanho (5,85 x 9,80m) possui 12 mesas, 

armários, escaninhos e um conjunto completo de peças anatômicas sintéticas, ar condicionado 

e equipamentos de proteção coletiva e EPCS, além de equipamentos específicos . Comporta 

atender em aula prática de 30 a 35 alunos com excelente distribuição espacial. 
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 4 Laboratório de Bioquímica – Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem em sua estrutura 3 

bancadas com 3 pias fundas cada uma, exaustor, capela, chuveiro e lava olhos, 1 lavabo e 

tubulação de gás e ar. Equipamentos de proteção coletiva. Comporta atender em aulas 

experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição espacial. 

 

 5 Laboratório de Biofísica/Fisiologia – Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem em sua 

estrutura com seis bancadas, chuveiro e lava olhos, 6 pias e tubulação de gás, armários e 

escaninho, caixa de primeiros socorros, ar condicionado. Equipamentos de proteção coletiva. 

Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição 

espacial. 

 

 6 Laboratório de Histologia / Histopatologia- Tamanho (5,80 x 9,80m) possui seis 

bancadas laterais e uma de fundo, chuveiro e lava olhos, 6 pias, ar condicionado, exaustor 

profissional, entrada de rede, suporte para televisor, painel e EPCS, além de equipamentos 

específicos (Quadro 6). Comporta atender, em aulas experimentais, de 30 a 35 alunos com 

excelente distribuição espacial. Atende as atividades experimentais das disciplinas básicas.  

 

 7 Laboratório de Fisiologia, Biofísica e Farmacologia- Tamanho (5,85 x 9,80m), 

composto por seis bancadas com pias fundas cada uma, exaustor, capela, chuveiro e lava 

olhos, ar condicionado e caixa de primeiros socorros, um lavabo e EPCS, além dos 

equipamentos específicos. Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com 

excelente distribuição espacial. 

 

 8 Laboratório de Parasitologia/Imunologia/Microbiologia – Tamanho (5,85 X 9,80 

m) tem em sua estrutura 3 bancadas em fila,  e 1 bancadas em L, acompanhando o fundo e a 

lateral das paredes, com 2 pias, sendo 1 funda e 1 rasa, exaustores, capela profissional , mini 

vaso sanitário, caixa de primeiros socorros, ar condicionado, um lavabo e tubulação de gás. 

Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos. 

 

 9 Laboratório de Química Geral / Analítica / Inorgânica e Orgânica – Tamanho 

(5,85 x 9,80m), composto por 3 bancadas com 3 pias fundas cada uma, exaustor, capela, 

chuveiro e lava olhos, 1 lavabo e tubulação de gás e ar e  EPCS, além de equipamentos 

específicos. Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com excelente 

distribuição espacial. 
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. 10 Laboratório de Bioquímica, Físico-Química e Química Farmacêutica: 

Tamanho (5,85 x 9,80m), composto por seis bancadas, um exaustor, capela, chuveiro e lava 

olhos, ar condicionado e caixa de primeiros socorros, um lavabo, tubulação de gás  e EPCS, 

além dos equipamentos específicos. Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 

alunos com excelente distribuição espacial.  

 

 11 Laboratório de Farmacobotânica, Farmacognosia e Fitoquímica: Tamanho 

(5,85 x 9,80m), composto por seis bancadas, exaustor, capela, chuveiro, lava olhos, ar 

condicionado, caixa de primeiros socorros, um lavabo, tubulação de gás e  EPCS, além dos 

equipamentos específicos . Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com 

excelente distribuição espacial.  

 

 12 Laboratório de Farmacotécnica, Homeopatia e Controle de Qualidade: 

Tamanho (5,85 x 9,80m), apresentando seis bancadas, chuveiro e lava olhos, capela e exaustor 

profissional, ar condicionado, seis pias, tubulação de gás, armários e escaninhos, caixa de 

primeiros socorros e EPCS. Comporta atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com 

excelente distribuição espacial.  

 

 13 Laboratório de Bromatologia e Toxicologia: Tamanho (5,80 x 9,80m), 

apresentando oito bancadas, laterais e uma de fundo, chuveiro e lava olhos, 6 pias, entrada de 

rede, suporte para televisor, painel e EPCS. Comporta atender em aulas experimentais de 30 a 

40 alunos com excelente distribuição espacial.  

 

 

 14 Laboratório de Tecnologia Farmacêutica: Tamanho (5,85 x 9,80m), possui seis 

bancadas com  pias, exaustor, capela, chuveiro e lava olhos, ar condicionado e caixa de 

primeiros socorros, um lavabo, tubulação de gás e EPCS. Comporta atender em aulas 

experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição espacial.  

 

 15 Laboratório de Análises Clínicas: Tamanho (11,5 x 19,6m), apresentando seis 

ambientes distintos, separados por especificidades: Microbiologia, Parasitologia, 

Uroanálise, Bioquímica, Hematologia e Imunologia, com o total de 12 pias ao longo das 

bancadas, armários, computador com impressora, estufa, exaustor com filtro de ar, capelas, 
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tubulação de gás, sala de coleta e recepção, caixa de primeiros socorros e EPCS. Comporta 

atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição espacial.  

 

 16 Horto Medicinal – Espaço amplo com canteiros revestidos em alvenaria  para 

cultivo de plantas medicinais – Mangueiras, pontos de água, depósito com ferramentas para 

plantio, adubos, bancos e mesas. 

 

3.11 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: SERVIÇOS  

 

Os laboratórios contam com regulamento específico, destinado à realização das aulas 

práticas, bem como estágios, pesquisa ou extensão contando com espaços, equipamentos e 

serviços voltados ao atendimento pleno das atividades propostas às demandas do curso. 

Abaixo segue a descrição física e inventário dos laboratórios multidisciplinares e 

específicos: 

 1 Laboratório de Análises Clínicas: Tamanho (11,5 x 19,6m), apresentando seis 

ambientes distintos, separados por especificidades: Microbiologia, Parasitologia, 

Uroanálise, Bioquímica, Hematologia e Imunologia, com o total de 12 pias ao longo das 

bancadas, armários, computador com impressora, estufa, exaustor com filtro de ar, capelas, 

tubulação de gás, sala de coleta e recepção, caixa de primeiros socorros e EPCS. Comporta 

atender em aulas experimentais de 25 a 30 alunos com excelente distribuição espacial.  

 2 Horto Medicinal – Espaço amplo com canteiros revestidos em alvenaria  para 

cultivo de plantas medicinais – Mangueiras, pontos de água, depósito com ferramentas para 

plantio, adubos, bancos e mesas. 

 

3.12 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

O Comitê de Ética em Pesquisa do UNIEURO está credenciado na CONEP do 

Ministério da Saúde, com base na Resolução CNS Nº 196/1996, que dispõe sobre Normas e 

Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos e na Resolução CNS 

Nº 370, de 8/3/2007, que trata do registro e credenciamento ou renovação de registro e 

credenciamento do Comitê.  
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Este Comitê é atuante e tem como missão primária salvaguardar os direitos dos 

voluntários (sujeitos da pesquisa), colaborando para que seus direitos e dignidade sejam 

preservados. Além disso, o Comitê contribui para a qualidade dos trabalhos científicos e para 

a discussão do papel da produção de conhecimento no desenvolvimento institucional e social 

da comunidade. Contribui, ainda, para a valorização do pesquisador que recebe o 

reconhecimento de adequação ética de sua proposta. 

 

 

4. REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 

 

O quadro abaixo ratifica o cumprimento de todos os requisitos legais e normativos 

exigidos ao curso, assim como destaca apontamentos (segunda coluna) que demonstram como 

e onde tais dispositivos legais foram implantados na proposta do curso. 

 

Dispositivo Legal 

 

Implantação no 

âmbito do Curso de 

Farmácia 

 

Sim Não 

Diretrizes 

Curriculares 

Nacionais do Curso.  

 

Diretrizes 

Curriculares 

Nacionais de 

Farmácia (Resolução 

CNE/CES 2, de 19 de 

fevereiro de 2002). 

Toda a organização do 

curso, desde sua 

matriz curricular até 

sua metodologia de 

ensino e abordagem 

de conteúdos está 

pautada nas referidas 

diretrizes. 

 

X  

Diretrizes 

Curriculares 

Nacionais para 

Educação das 

Relações Étnico-

raciais e para o 

As seguintes 

disciplinas 

distribuídas na matriz 

curricular atendem 

plenamente aos ajustes 

exigidos pela citada 

X  



69 
 

Ensino de História e 

Cultura Afro-

brasileira e Indígena 

(Lei n° 11.645 de 

10/03/2008; 

Resolução CNE/CP 

N° 01 de 17 de junho 

de 2004). 

 

Lei e Resolução: 

I. Sociologia 

II. Deontologia e 

Legislação 

Farmacêutica 

 Introdução a 

Políticas de 

Saúde  

 Psicologia  

 

 

Titulação do corpo 

docente  

(Art. 66 da Lei 9.394, 

de 20 de dezembro de 

1996)  

  

 

 O corpo docente é 

composto por mestres 

e doutores. 

 

X  

Núcleo Docente 

Estruturante (NDE)  

(Resolução CONAES 

N° 1, de 17/06/2010)  

NDE atende 

plenamente às 

atribuições definidas 

na referida Resolução. 

 

X  

Denominação dos 

Cursos Superiores de 

Tecnologia  

(Portaria Normativa 

N° 12/2006)  

 

Não se aplica. 

 

Não se aplica. 

 

Não se aplica. 

 

Carga horária 

mínima, em horas – 

para Cursos 

Superiores de 

Tecnologia  

(Portaria N°10, 

28/07/2006; Portaria 

N° 1024, 11/05/2006; 

Resolução CNE/CP 

N°3,18/12/2002)  

 

Não se aplica. 

 

Não se aplica. 

 

Não se aplica. 

 

Carga horária 

mínima, em horas – 

para Bacharelados e 

Licenciaturas  

Resolução CNE/CES 

N° 02/2007 

(Graduação, 

Bacharelado, 

Presencial). Resolução 

O curso de graduação 

em Farmácia do 

UNIEURO atende 

plenamente às 

disposições referentes 

à carga horária 

mínima em horas, nas 

prerrogativas de 

estágio, atividades 

X  
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CNE/CES N° 04/2009 

(Área de Saúde, 

Bacharelado, 

Presencial). Resolução 

CNE/CP 2 /2002 

(Licenciaturas)  

Resolução CNE/CP 

Nº 1 /2006 

(Pedagogia)  

 

complementares ou 

quaisquer outras 

definições trazidas 

pelo citado dispositivo 

legal compatível. 

 

Tempo de 

integralização  

Resolução CNE/CES 

N° 02/2007 

(Graduação, 

Bacharelado, 

Presencial). Resolução 

CNE/CES N° 04/2009 

(Área de Saúde, 

Bacharelado, 

Presencial).  

Resolução CNE/CP 2 

/2002 (Licenciaturas)  

 

O curso atende às 

disposições trazidas 

pelo requisito legal, 

portanto, limite 

mínimo para 

integralização de 5 

(cinco) anos. 

 

X  

Condições de acesso 

para pessoas com 

deficiência e/ou 

mobilidade reduzida  

(Dec. N° 5.296/2004, 

com prazo de 

implantação das 

condições até 

dezembro de 2008)  

 

A infraestrutura e 

condições gerais 

pertencentes ao curso 

de Farmácia atendem 

plenamente às 

condições de acesso 

para pessoas com 

deficiência e/ou 

mobilidade reduzida 

(pessoas com 

necessidades 

especiais) por 

intermédio de rampas 

de acesso dispostas 

em diferentes locais 

da unidade, assim 

como a implantação 

de demais medidas 

primordiais ao 

atendimento do 

referido decreto. 

 

X  

Disciplina de Libras  

(Dec. N° 5.626/2005)  

 

A disciplina compõe a 

matriz curricular do 

curso de Farmácia 

como disciplina 

X  



71 
 

optativa.  

 

Prevalência de 

avaliação presencial 

para EaD  

(Dec. N° 5.622/2005 

art. 04 inciso II, § 2)  

 

Não se aplica. 

 

Não se aplica. 

 

Não se aplica. 

 

Informações 

acadêmicas  

(Portaria Normativa 

N° 40 de 12/12/2007, 

alterada pela Portaria 

Normativa MEC N° 

23 de 01/12/2010, 

publicada em 

29/12/2010)  

 

Todas as informações 

acadêmicas exigidas 

estão disponibilizadas 

pela forma impressa e 

virtual. 

 

X  

Políticas de educação 

ambiental  

(Lei nº 9.795, de 27 de 

abril de 1999 e 

Decreto Nº 4.281 de 

25 de junho de 2002) 

 

As seguintes 

disciplinas 

distribuídas na matriz 

curricular atendem 

plenamente aos ajustes 

exigidos pela citada 

lei e decreto: 

  

 Deontologia e 

lesgislação 

Farmacêutica 

  Sociologia 

 Farmacobotân

ica 

 Farmacognosi

a I e II 

 Farmacologia 

 Economia e 

Administração 

de empresas 

farmacêuticas 

 

 

X  

Parecer CNE/CES nº  

1300/2001 (Dispões 

sobre as diretrizes 

curriculares dos 

Cursos de Farmácia 

e Odontologia) 

Esse parecer dentre as 

orientações preconiza 

que os estágios devem 

ser desenvolvidos de 

forma articulada e 

com complexidade 

crescente ao longo do 

processo de formação.  

x  
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Esse parecer é 

cumprido no 

desenvolvimento dos 

estágios ao longo do 

curso. 

 

Resolução CFF nº 

591 de 28/11/13 ( 

Dispõe sobre o 

magistério das 

disciplinas ou 

componentes 

específicos dos 

Cursos de Farmácia) 

Todas as disciplinas 

descritas nesta 

Resolução como 

privativas do 

farmacêutico que 

constam na matriz 

curricular do Curso 

são ministradas por 

professores com essa 

titulação 

 

  

X  

Resolução CFF nº 

578 de 26/07/13 

(Regulamenta as 

atribuições técnico-

gerenciais do 

Farmacêutico na 

gestão da assistência 

farmacêutica no 

âmbito do sistema 

único de saúde) 

A inserção dos alunos 

no SUS é mantida 

através de convênio 

com a rede pública de 

saúde do Distrito 

Federal por meio de 

sua Secretaria de 

Saúde. 

x  

Resolução do CFF nº 

590 de 28/11/13 

(Dispõe sobre a 

coordenação, direção 

e gestão dos Cursos 

de Farmácia) 

Essa Resolução é 

cumprida uma vez que 

a coordenação do 

Curso é exercida por 

profissional com a 

titulação de 

Farmacêutico. 

X  

Resolução do CFF nº 

585 de 29/08/13 

(Regulamenta as 

atribuições clínicas 

do Farmacêutico e 

dá outras 

providências) 

Essa Resolução é 

cumprida uma vez que 

o perfil do egresso 

condiz com essas 

atribuições. 

X  

Resolução do CFF nº 

599 de 24/07/14 

(Dispõe sobre a área 

de atuação do 

Farmacêutico 

conforme a 

respectiva formação 

acadêmica) 

Essa Resolução é 

cumprida uma vez que 

o curso apresenta 

formação generalista 

abordando as três 

grandes áreas: 

Medicamentos, 

alimentos e análises 

clínicas e 

toxicológicas. 

X  
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CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO 

 

1. PRINCIPAIS OBJETIVOS DO UNIEURO 

 

O UNIEURO, com sede em Brasília, Distrito Federal, em sua trajetória, de 1992 até o 

momento atual, demonstra que a motivação inicial, de promover o desenvolvimento loco-

regional por meio de formação de profissionais qualificados, permanece, aperfeiçoando-se 

como Instituição de Educação Superior. 

No contexto de criação do UNIEURO, seus objetivos são: 

I. Oferecer à sociedade cursos e programas de educação superior, visando ao pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho; 

II. Desenvolver o ensino, valorizando os cursos oferecidos, favorecendo o 

desenvolvimento do conhecimento em áreas específicas e construindo condições para uma 

crescente ação interdisciplinar; 

III. Promover, pela oferta de ensino de alto padrão, em todos os níveis da educação 

superior, a formação de valores humanos capazes de compreender, de atuar e de apresentar 

alternativas de intervenção e de transformação da realidade. 

IV. Desenvolver projetos pedagógicos para os cursos superiores, a partir de reflexões 

dos objetivos maiores do Centro Universitário, dos pressupostos, da concepção de saber, de 

ensino-aprendizagem que os sustentam e referente à pessoa, ao cidadão e ao profissional que 

se obstina formar; 

V. Promover a articulação do ensino com as demais funções universitárias, visando à 

integração, sempre que possível, do saber acadêmico com a realidade; 

VI. Promover o desenvolvimento de atividades de extensão e de prestação de serviços 

à sociedade, criando, dentro da estrutura acadêmica, órgãos específicos para tal finalidade; 

VII. Encaminhar as questões de qualidade e de avaliação tendo como referências os 

princípios delineados neste Projeto, essenciais para repensar e fortalecer seus cursos e 

programas de nível superior e para informar a sociedade a respeito do desenvolvimento de 

suas atividades; 

VIII. Desenvolver modelos de autoavaliação de todas as suas funções, com o 

envolvimento dos professores, dos funcionários, dos alunos e dos órgãos dirigentes, 

conduzindo e oferecendo parâmetros às iniciativas de avaliação externa; 
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IX. Implementar uma estrutura administrativa flexível capaz de viabilizar nova 

postura em relação ao papel dos órgãos administrativos e acadêmicos, abrindo espaços para a 

discussão dos princípios e objetivos institucionais; 

X. Apoiar e incentivar atividades culturais e de Esporte e Lazer em seus vários 

âmbitos e caracterizações;  

XI. Desenvolver a consciência de cidadania do indivíduo, de seus direitos e deveres 

políticos, sociais, éticos, econômicos, culturais e de solidariedade e respeito ao meio 

ambiente.  

XII. Subsidiar o processo de construção da democracia e da integração nos espaços das 

conquistas sociais e políticas que vêm caracterizando, em particular, o Brasil, e os países das 

Américas nos últimos anos e que passa, necessariamente, pelo desenvolvimento da educação, 

da cultura, da ciência e da tecnologia. 

Entretanto, complementam ainda os objetivos institucionais do UNIEURO, os 

objetivos educacionais que expressam os pressupostos e encaminhamentos puramente 

acadêmicos do ato de educar, para os quais os docentes do UNIEURO recebem orientação ao 

ingressar na instituição: 

 Proporcionar sólida fundamentação humanístico-técnico-científica, orientada à 

compreensão dos conceitos inerentes a cada profissão; 

 Relacionar conceitos e fatos históricos para compreender o panorama sócio-

econômico-cultural atual, suas necessidades e prioridades; 

 Estabelecer conexões entre o passado e o presente da sociedade, sob o ponto de 

vista sócio-econômico-cultural, a fim de compreender a evolução dos conceitos; 

 Estimular a pesquisa constante para a ampliação de perspectivas e abordagens 

dentro dos vários processos no âmbito profissional; 

 Favorecer condições para que o aluno atue como profissional capaz de interpretar 

e interagir em uma determinada realidade, de forma a trazer resultados positivos para a 

organização em que atua; 

 Proporcionar uma formação crítica e reflexiva que lhe dê condições de exercer a 

liderança, de apresentar capacidade de decisão, de definir tomada de decisões assertivas; 

 Enfatizar sempre o exercício da cidadania e da ética na vida pessoal e profissional. 
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2. MISSÃO, VISÃO DE FUTURO E IDENTIDADE  

 

O Centro Universitário Euro-Americano, como instituição de educação superior, tem 

como missão a formação de profissionais competentes e atualizados, nos vários campos de 

conhecimento, com base nas inovações científicas e tecnológicas nacionais e internacionais, 

valorizando os princípios humanistas e éticos na busca da cidadania plena e universal.  

Sua visão de futuro é a mantença do reconhecimento como Centro Universitário que 

oferece cursos e programas superiores em várias áreas de conhecimento - consolidadas e 

emergentes-, pautado nas ações de ensino, investigação científica e extensão, tendo como 

diretrizes a interdisciplinaridade, a sustentabilidade regional e nacional, a responsabilidade 

social, a educação continuada, a pluralidade filosófica e a diversidade buscando o 

desenvolvimento da construção da aprendizagem com observância da legislação em vigor.  

Neste contexto, o UNIEURO tem como propósito promover a educação superior 

permitindo o desenvolvimento do cidadão de modo integral, preocupando-se com sua 

formação profissional generalista, multidisciplinar e contextualizada, portanto, 

conscientizando-os de seu papel social de envolvimento com as mudanças sem, no entanto, 

perder a perspectiva da visão empreendedora no sentido da consolidação de novos negócios, 

sempre em um contexto de atualização contínua, proporcionando aos alunos formação 

acadêmica que possibilite atuação no mundo do trabalho. 

A missão evidencia o investimento no processo de ensino-aprendizagem que capacita 

os seus egressos a atenderem às necessidades e expectativas do mundo do trabalho e da 

sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas 

áreas de atuação.  

Visando a atender a esta missão, faz-se necessário assumir compromissos que 

norteiem o gerenciamento das atividades acadêmicas e administrativas do Centro 

Universitário Euro-Americano: 

 Promover a interatividade harmônica entre os órgãos administrativos e 

colegiados, oferecendo qualidade e excelência no desenvolvimento de ensino, 

investigação científica e extensão, para atender às necessidades da sociedade 

brasiliense e brasileira; 

 Cumprir os princípios constitucionais que têm por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, a igualdade de condições para o acesso e 

permanência com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
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pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas; a garantia de padrão de qualidade; a valorização da experiência 

extraescolar com vinculação entre a educação acadêmica, o trabalho e as 

práticas sociais; 

 Corroborar as finalidades da educação superior de estimular a produção e o 

desenvolvimento científico e o pensamento reflexivo, incentivar o trabalho de 

pesquisa e investigação, promover a divulgação dos conhecimentos, suscitar o 

desejo permanente de aperfeiçoamento, promover a extensão a todo o universo 

de pessoas interessadas em estimular o conhecimento dos problemas do mundo 

presente, além de formar profissionais para as diversas áreas do mercado de 

trabalho (art. 43 da Lei 9.394/96); 

 Promover um ambiente salutar e agradável de trabalho para os profissionais 

que compõem o corpo técnico-administrativo-docente da IES, oferecendo 

condições laborativas dignas e estimulantes para que todos vislumbrem atingir 

metas pessoais através da obtenção de objetivos organizacionais; 

 Implementar padrões de qualidade na organização por meio do estímulo à 

qualificação permanente dos seus recursos humanos, da eficiência dos 

processos internos e do acompanhamento tecnológico dos recursos de trabalho; 

 Contribuir com o avanço socioeconômico do Distrito Federal, não apenas com 

a qualificação de profissionais aptos ao ingresso no mercado de trabalho, mas 

também com ações solidárias que objetivam direta ou indiretamente maior 

qualidade de vida à população local; 

 Dotar o UNIEURO de mecanismos periódicos de avaliação da qualidade do 

serviço educacional, bem como garantir a sua implementação, o processamento 

dos dados e a tomada de ações preventivas e corretivas. 

 

Em seu PPI o UNIEURO concebe que a identidade de uma IES, como a de qualquer 

outra organização social, é construída no trabalho diuturno, isto é, com a reflexão da prática, 

pelos mais diversos mecanismos possíveis, que sua identidade emerge como resultado das 

variadas atividades existentes. Ainda assim, é possível projetar. Pensar o futuro implica 

assumir as bases do conhecimento, em seus princípios fundamentais, e igualmente, implica 

estabelecer os fins a serem perseguidos. 
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Por conseguinte, assume-se como fim das diversas atividades, a consolidação de 

sujeitos competentes para o convívio social, desenvolvendo capacidades e habilidades para 

mobilização de recursos em prol da realização de objetivos pré-definidos. 

Registra-se que as ações da comunidade acadêmica se orientam para que o egresso 

seja um agente transformador de seu meio, agindo pautado na ética e na democracia. 

 

 

3. CONTEXTO REGIONAL 

 

O UNIEURO, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, é uma instituição 

particular de educação superior, integrante do Sistema Federal de Ensino e, como tal, 

preocupada em cumprir sua missão educacional.  

 

3.1 História do Distrito Federal 

 

Figura 1: Plano Piloto 

 

 

Antes de adentrarmos nos dados históricos, relembremos o famoso sonho tido por 

Dom Bosco, Santo Italiano nascido em 1815 e fundador da Ordem dos Salesianos, em 30 de 

agosto de 1883. Neste sonho, Dom Bosco vislumbrou uma depressão bastante larga e 

comprida, partindo de um ponto onde se formava um grande lago, entre os paralelos 15º e 20º, 

e que repetidamente uma voz lhe dizia que "[...] quando vierem escavar as minas ocultas, no 

meio destas montanhas, surgirá aqui a terra prometida, vertendo leite e mel. Será uma riqueza 

inconcebível [...]" Diferentemente do que muitos pensam, Brasília tem suas origens muito 

antes do início da construção da capital nos idos de 1956.  

A primeira ideia de localizar no sertão do Brasil a sede do governo deu-se no século 

XVIII e foi atribuída ao marquês de Pombal. Os inconfidentes mineiros, em 1789, incluíram a 
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transferência da capital para o interior como um dos objetivos de seu movimento. Depois da 

independência, na sessão da Assembléia Geral Constituinte do Império de 7 de junho de 1823, 

o deputado Antônio Ferreira França leu o memorial de José Bonifácio de Andrada e Silva, que 

se propunha à instalação da capital na recém criada comarca de Paracatu do Príncipe. O nome 

seria Brasília ou Petrópole. 

 

Figura 02: Esboço Geográfico de Brasília 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1839, passou-se a imaginar a construção de uma cidade no Planalto Central 

entre os rios São Francisco, Maranhão ou Tocantins. A Constituição de 1891 estabeleceu a 

mudança da Capital, fato este ratificado pela Constituição de 1934. Na Assembléia Nacional 

Constituinte, em 1946, as opiniões se dividiram quanto ao local da nova capital. O deputado 

Juscelino Kubitschek defendeu a localidade de Pontal, no Triângulo Mineiro, como mais 

favorável para a instalação do novo Distrito Federal; o deputado Artur Bernardes sugeriu que 

se repetisse simplesmente o texto da constituição de 1891; já o deputado João Café Filho 

opinou a favor de Goiânia. Por fim, a Constituição de 18 de setembro de 1946 determinou que 

a capital fosse posteriormente transferida para o Planalto Central. No primeiro comício de sua 

campanha eleitoral, em Jataí/GO, no dia 4 de abril de 1955, o candidato a Presidente da 

República Juscelino Kubitschek, quando interpelado em praça pública se de fato efetuaria a 

mudança da capital, respondeu que cumpriria a Constituição.  

Em 15 de março de 1956, já empossado, Kubitschek assinou a Mensagem de 

Anápolis, lançando as bases da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Novacap, 

transformada na Lei nº 2.874, de 19 de setembro de 1956, cujo artigo 33 sacramentou o nome 

Brasília para a futura capital. O engenheiro Israel Pinheiro foi nomeado como o primeiro 

presidente da Novacap, dando início aos trabalhos de terraplenagem em 3 de novembro de 

1956. Em 31/12/56, antes do início da construção do Plano Piloto, ficou pronta a Ermida Dom 

Bosco, às margens do Lago Paranoá, exatamente na passagem do paralelo de 15º. 
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Figura 03: Primeiras construções da Capital do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

As grandes máquinas acionadas pelos candangos, trabalhadores vindos 

espontaneamente de todos os pontos do país, sobretudo do Nordeste, começaram a tornar 

realidade o plano piloto elaborado por Lúcio Costa e executado por Oscar Niemeyer. Antes 

mesmo da inauguração de Brasília, Israel Pinheiro foi nomeado Prefeito da Capital, em 17 de 

abril de 1960. Em 21 de abril de 1960, com a inauguração de Brasília pelo Presidente da 

República Juscelino Kubitschek, encerrou-se a pré-história da nova capital brasileira. Com o 

desenrolar dos anos, foram nomeados prefeitos os Srs. Ivo de Magalhães, Plínio Cantanhede e 

Wadjô Gomide.  

O primeiro Governador do Distrito Federal foi Hélio Prates, seguido por Elmo Serejo 

Farias, Aimé Lamaison, José Ornelas, José Aparecido e Joaquim Roriz, todos indicados e 

nomeados pelo Presidente da República. Em novembro de 1986, houve pela primeira vez 

eleições na capital, mas apenas para a Assembléia Nacional Constituinte com a eleição de oito 

Deputados Federais e três Senadores. Em 1987, a Comissão de Sistematização da Assembléia 

Nacional Constituinte aprovou a autonomia política do Distrito Federal. Ainda em 1987, outra 

boa notícia: Brasília foi declarada pela UNESCO: Patrimônio Histórico e Cultural da 

Humanidade.  

Em 1988, com a promulgação da Constituição, ficaram estabelecidas, em seu artigo 

32, as eleições diretas para Governador, Vice-Governador e 24 (vinte e quatro) Deputados 

Distritais, estes tiveram como primeira atribuição a elaboração da Lei Orgânica do Distrito 

Federal, promulgada em 1993 e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de 

09/06/93. Na primeira eleição direta para Governador do Distrito Federal foi eleito o Sr. 

Joaquim Roriz, que já havia governado o Distrito Federal no período de 20/09/88 a 12/03/90.  

Atualmente, o Distrito Federal encontra-se plenamente consolidado, tendo deixado de 

ser meramente uma cidade administrativa e se tornado um atuante partícipe na vida federativa, 

com forte presença na área de prestação de serviços e comércio. O Distrito Federal assume a 

sétima posição no ranking das maiores economias do Brasil, segundo os resultados do 

Produto Interno Bruto do Distrito Federal – PIB-DF relativos ao ano de 2011 divulgados pela 
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Companhia de Planejamento do Distrito Federal. 

Os setores que mais cresceram foram o agropecuário, com 43,1%, seguido pelo 

industrial, que gerou R$ 9,178 bilhões em 2011, com participação relativa no valor adicionado 

total de 6,4% - quando a média nacional do setor foi de 1,6%. O setor foi impulsionado pela 

construção civil, que representa 60,9% de toda a indústria - o equivalente a R$ 5.591 milhões 

- e cresceu 13,2%. O setor Serviços gerou R$ 134,8 bilhões e representou 93,3% em 2011. 

Seu crescimento de 3,4%, em relação ao ano anterior, foi superior à média nacional que foi de 

2,7%. 

No Distrito Federal há diversos núcleos urbanos, sendo o principal deles a região 

administrativa de Brasília. Essa cidade inaugurada em abril de 1960 e que muitos acreditavam 

que não duraria cinco anos, hoje conta com aproximadamente 214.529 habitantes. 

O Distrito Federal conta ainda com as seguintes Regiões Administrativas: Gama, 

Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, 

Guará, Cruzeiro, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas, Lago Sul, 

Riacho Fundo, Lago Norte, Candangolândia, Águas Claras, Riacho Fundo II, 

Sudoeste/Octogonal, Varjão, Park Way, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento 

(Cidade Estrutural e Cidade do Automóvel), Sobradinho II, Jardim Botânico, Itapoã, SIA - 

Setor de Indústria e Abastecimento, Vicente Pires e Fercal (BRASIL, 2011). 

 

3.2 Distrito Federal em Números 

 

Nos quadros (1 a 3), a seguir, o Distrito Federal é apresentado em números.  

Quadro 01: Dados Gerais do DF 

Categoria Dados 

Área 5.789,16 Km² 

Altitude 1.172 m 

Temperatura média anual 21°C 

Umidade relativa do ar 7 a 70% 

Código de área +55 (internacional), 61 (interurbano) 
                                                Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

                                                    Quadro 02: Dados Populacionais 

Categoria Dados 

População 2.455.903 habitantes 

Densidade demográfica 354,3 hab/Km² 

Crescimento demográfico 2,82% a.a 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,844 (0-1 

Eleitores 1.518.437 

Anafalbetismo 4,35% 
                                                     Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Sudoeste/Octogonal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Varj%C3%A3o_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Park_Way
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Estrutural
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cidade_do_Autom%C3%B3vel_(Distrito_Federal)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sobradinho_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Bot%C3%A2nico_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itapo%C3%A3_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_de_Ind%C3%BAstria_e_Abastecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vicente_Pires
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fercal
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Quadro 3: Economia 

Categoria Dados 

Postos de emprego formal 1.135 mil pessoas 

Arrecadação de ICMS R$ 1.804.582,00 

Participação no PIB Brasileiro 3,8% (R$ 89,6 bilhões) 

Pecuária 110.157 cabeças (bovino) 
                                           Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

                          

Gráfico 01: Divisão do PIB - DF 

 

                                        Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

 

3.3 Símbolos Oficiais 

 

O Brasão do DF foi idealizado pelo poeta Guilherme de Almeida, cujo o formato de 

um pilar do Palácio da Alvorada, apresentando as cores verde e ouro.  Dentro, um escudo 

quadrangular com a inscrição em latim venturis ventis ("aos ventos que virão") e quatro setas 

indicativas para os pontos cardeais. Acima desse escudo a projeção de uma mesa de reuniões, 

lembrando Brasília como centro das decisões nacionais. O Brasão foi instituído pelo Decreto 

n° 11 de 12 de setembro de 1960. As figuras 4 e 5 apresentam a bandeira e o brasão do 

Distrito Federal. 

 

Figuras 4 e 5: Bandeira e Brasão do Distrito Federal 
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3.4 Economia do Estado 

 

A construção de Brasília na década de 1960 propiciou um acentuado crescimento 

econômico do Distrito Federal e da região que circunda o Estado, englobando 14 municípios, 

goianos e mineiros. 

Um dos setores a receber mais incentivo, em função da construção da capital, foi o da 

construção civil, seguido dos decorrentes setores do comércio, serviço público e das 

atividades relacionadas ao turismo. 

O setor de agropecuária do Estado ainda não foi capaz de suprir as demandas de sua 

população, embora no setor de hortifrutigranjeiros aproxime-se do autoabastecimento, e 

chegue a produzir grãos, a soja em particular, em quantidade suficiente a ponto de inserção no 

mercado externo. Culturas como a de feijão, milho, ervilha, tomate industrial e batata vêm 

recebendo incentivo e suporte ao seu desenvolvimento. 

O setor industrial baseia-se na indústria de transformação, alimentícia, extração de 

minerais não-metálicos, construção civil, vestuário, calçados, editorial e gráfica. 

Atualmente, a cidade desde sua criação continua tendo uma relação bem próxima com 

o setor da construção civil, que é de tamanha relevância para a economia brasiliense. Um dos 

muitos exemplos é o de Águas Claras, um dos maiores canteiros de obras da América Latina, 

onde o ritmo da construção segue a passos mais acelerados. E esse fenômeno se constata em 

outras regiões do DF.  

Pode-se incluir nesta expansão a que vem ocorrendo no segmento imobiliário, em 

áreas como o Setor Noroeste, a mais recente promessa de expansão com edifícios modernos, 

assim como os construídos no Sudoeste.  

Os Indicadores de Desempenho da Indústria do DF mostram que em agosto de 2008, a 

construção civil obteve uma expansão de 8,80% no faturamento frente ao mês anterior. No 

acumulado entre janeiro e agosto se registrou a marca de 39,61%. O segmento também 

registrou expansão na contratação de mão de obra da ordem de 7,89%, e operava com índice 

médio de 76,69% da Utilização da Capacidade Instalada (UCI).   

Com o aumento do rendimento, como aquisição de casa própria e de automóveis, o 

setor industrial do Distrito Federal refletiu significativo crescimento no segmento de indústria 

de transformação, seguido pela construção civil.  
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4. A INSTITUIÇÃO 

 

4.1 Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

A IES apresenta viabilidade e aporte financeiro para a implementação do PDI 

aprovado pelo Ministério da Educação.   

Além disso, o PDI apresenta potencialidade de introduzir melhorias na Instituição e 

em seus cursos, conforme pode ser observado nos objetivos e metas traçados para o período 

de vigência do documento. 

Há completa interação epistemológica entre o PPI – Projeto Pedagógico Institucional, 

o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional e os PPCs – Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação do UNIEURO. 

 

4.2 Sistemas de Informação e Mecanismos de Comunicação 

 

A IES possui sistema de informação que integra as áreas administrativas e acadêmicas, 

proporcionando gestão eficiente e eficaz. O objetivo do sistema de informação institucional é 

possibilitar ao administrador recuperar e divulgar com presteza as informações armazenadas.  

Os mecanismos de comunicação institucional possibilitam a articulação entre as 

diversas áreas da Instituição e permitem a comunicação horizontal, assim como o 

relacionamento entre os níveis hierárquicos. 

O objetivo fundamental do Sistema de Informação é prover, aos docentes, discentes e 

técnico-administrativos, ferramentas de apoio ao processo ensino-aprendizagem, baseadas nas 

tecnologias atuais. Estas ferramentas disponibilizam um leque de recursos que permite o 

enriquecimento do processo educacional e o estreitamento do relacionamento entre 

professores e alunos, constituindo-se em um instrumento sem paralelo no auxílio ao processo 

educacional. 

O UNIEURO possui jornal próprio elaborado com a colaboração dos alunos, site 

internet (disponibilizando um serviço de ouvidoria) etc., que constituem meios de 

comunicação empregados para assegurar maior qualidade da comunicação externa e interna. 

Paralelamente aos mecanismos formais de comunicação, outros espaços informais se 

consolidam, conforme os mecanismos de comunicação apresentados no quadro a seguir: 
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Quadro 04 – Mecanismos de Comunicação adotados no UNIEURO 

MEIOS PÚBLICO ALVO 

Site da IES Público Interno e Externo 

Jornal de circulação interna Público Interno 

Cartazes nos quadros de avisos Público Interno 

Correspondência eletrônica ou via 

Correios 

Público Interno 

Reuniões periódicas com representantes 

do corpo docente, discente e técnico-

administrativo 

Público Interno 

Reuniões periódicas com representantes 

da comunidade 
Público Externo 

Meios de comunicação de massa  

(jornais, revistas, televisão, rádio e sites 

diversos) 

Público Interno e Externo 

Ouvidoria Público Interno e Externo 

 

Para que a comunicação seja eficaz e eficiente, a escolha do meio a ser utilizado leva 

em consideração a informação que se pretende transmitir e, principalmente, o público a que se 

dirige (interno ou externo).  

 

5. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

As condições de gestão apresentam coerência entre a estrutura organizacional e a 

prática administrativa e garantem a suficiência e consistência administrativas. Além do 

exposto, pode-se constatar a importância do processo de autoavaliação do UNIEURO que se 

pautou pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela 

Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004.  

No contexto do SINAES, a autoavaliação é percebida como um processo contínuo por 

meio do qual a Instituição constrói conhecimento acerca de sua própria realidade, buscando 

compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade 

educativa e alcançar maior relevância social. Constitui-se em condição básica para o 

necessário aprimoramento do planejamento e gestão da Instituição, uma vez que propicia a 

constante reorientação de suas ações. 

Para o UNIEURO, a autoavaliação é um importante instrumento para a tomada de 

decisão e dela resulta uma autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as políticas 

institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma autoconsciência nos membros da 

comunidade acadêmica de suas qualidades, problemas e desafios para o presente e para o 

futuro. 
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O processo de autoavaliação institucional considera como parâmetros os seguintes 

princípios norteadores: 

 Universalidade: participação no processo de avaliação que se traduz no envolvimento de 

todos os núcleos (departamentos, coordenações), órgãos, unidades auxiliares, conselhos, 

docentes, pesquisadores, técnico-administrativos, administradores (chefes de unidades ou 

órgãos, coordenadores, diretores) e representantes da comunidade; 

 Globalidade: refere-se à integração da totalidade das atividades ao processo avaliativo, ou 

seja, ensino, pesquisa, extensão, serviços administrativos, gestão, responsabilidade social, 

inclusão social etc.; 

 Igualdade: implica na consideração e associação do conjunto de aspectos básicos que 

devem subsidiar a avaliação integral da instituição, ou seja, as ações serão consideradas 

como produtos institucionais e não de órgãos ou indivíduos isolados; 

 Especificidade: enfoca as particularidades de cada curso, em acréscimo aos aspectos 

gerais que serão necessariamente avaliados, uma vez que não se pode avaliar a diversidade 

ou singularidade de maneira uniforme, bem como não se deve converter a diversidade em 

símbolo do único; 

 Periodicidade: define os espaçamentos temporais ajustados aos diferentes segmentos, 

atividades e unidades da instituição; 

 Racionalidade: implica a não multiplicação de procedimentos idênticos para os mesmos 

fins, considerando todos os docentes, discentes pesquisadores, pessoal técnico-

administrativo bem como os órgãos de gestão como partes integrantes da comunidade 

acadêmica, fundamentais ao processo avaliatório, que se inicia com eles e por eles; 

 Transparência: diz respeito à identificação precisa e objetiva do processo avaliatório, 

especialmente quanto aos níveis de participação de todos os envolvidos, no que concerne à 

participação e aos resultados esperados; 

 Integração: parte do princípio de que há um mínimo que deve ser produzido bem como 

um máximo que pode ser alcançado, e, tendo em vista o princípio da especificidade, 

valoriza os processos compensatórios nos quais, dentro de determinados limites, as 

atividades desenvolvidas em uma categoria poderiam complementar outras, em outras 

categorias. Pressupõe o reconhecimento pela instituição de que, no contexto de suas 

funções básicas, os docentes, discentes, coordenadorias, pessoal técnico-administrativo, 

podem apresentar salutar variação quanto ao envolvimento de cada uma delas; mas 

compartilham a consciência de que uns fazem coisas diferentes dos outros e todos juntos 
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realizam, de uma ou de outra forma, o projeto pedagógico institucional e preenchem um 

feixe de funções harmônicas voltado aos mesmos fins; 

 Retribuição: contempla a diversidade de retornos que os processos avaliativos podem e 

devem gerar para docentes, discentes, pessoal técnico-administrativo, pesquisadores, 

gestores e toda comunidade acadêmica, da alocação racional de recursos à elaboração de 

princípios mais includentes e ágeis. 

 Cumulatividade: focaliza a acumulação progressiva de todas as modalidades de trabalhos 

acadêmicos relativos aos docentes, aos pesquisadores e coordenadorias, de tal sorte que a 

avaliação seja traduzida em um processo contínuo e não apenas em episódios e momentos. 

 

Perante o conjunto de parâmetros, cada docente e cada coordenadoria deve ser 

encarada e avaliada mediante sua história de trabalho e não pontualmente. 

Em conformidade com o disposto no Art. 03º, da Lei nº. 10.861/04, as dimensões a 

seguir são objetos de avaliação no UNIEURO: 

- Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional; 

- Política para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 

- Responsabilidade Social da Instituição; 

- Comunicação com a Sociedade; 

- Políticas de Pessoal; 

- Organização e Gestão da Instituição; 

- Infraestrutura Física; 

- Planejamento e Avaliação; 

- Políticas de Atendimento aos Estudantes; 

- Sustentabilidade Financeira. 

 

Ao se basear no modelo norteador exposto e no direcionamento empregado aos pontos 

avaliativos do MEC, o Programa de Autoavaliação do UNIEURO propõe-se a: 

 Elaborar, acompanhar e avaliar os projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação, pós-graduação lato sensu, em parceria com os coordenadores de 

cursos; 

 Avaliar o corpo acadêmico (docentes e gestores da área acadêmica); 

 Avaliar o Núcleo de Estágios, a responsabilidade social e extensão 

universitária, a pesquisa e a iniciação científica em interface com as áreas; 
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 Pesquisar, disseminar e arquivar a legislação educacional de Ensino Superior 

afeta ao Sistema Federal; 

 Disseminar e arquivar relatórios de avaliação MEC/INEP e pareceres 

normativos do Conselho Nacional de Educação; 

 Avaliar, atualizar e disseminar o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 Avaliar o egresso dos cursos de graduação, graduação tecnológica e de cursos 

de pós-graduação lato sensu; 

 Participar das reuniões de Conselho Superior e Intermediário e orientar, quando 

cabível, acerca da Legislação Educacional vigente e normas institucionais; 

 Manter atualizados o Estatuto e o Regimento com as normas vigentes; 

 Estabelecer interface com os órgãos administrativos, com a coordenação de 

Projetos Sociais e com a pós-graduação stricto sensu, recebendo os relatórios 

anuais oriundos dos projetos de avaliação desenvolvidos nas áreas e articulá-

los com as demais áreas acadêmicas e administrativas da instituição; 

 Elaborar e aplicar treinamento à área acadêmica e administrativa acerca da 

legislação educacional vigente, missão institucional e objetivos; 

 Avaliar e disseminar o Projeto Pedagógico Institucional, em parceria com todos 

os órgãos envolvidos; 

 Avaliar as ações, resultados e procedimentos da Comissão de Avaliação; 

 Orientar, acompanhar e promover as avaliações externas dos cursos e da 

Instituição; 

 Verificar e acompanhar as recomendações oriundas dos processos avaliativos 

internos e externos, oficiais e do sistema avaliativo próprio; 

 Participar, em parceria com a área de Recursos Humanos, na elaboração e 

execução de treinamentos/oficinas de trabalho para docentes e gestores 

acadêmicos, de caráter formativo; 

 Avaliar a satisfação do corpo docente, discente, e técnico administrativo em 

relação à cadeia de serviços;  

 Orientar e acompanhar as autoavaliações das áreas, consolidando informações 

e recomendações. 
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6. INSTALAÇÕES GERAIS  
 

6.1 Instalações Docentes 

 Salas de Professores  

As instalações destinadas aos docentes são: uma sala dos professores com 180 m², uma 

sala de reuniões e uma sala de descanso ambas com 30 m². Esses ambientes são 

suficientemente iluminados e climatizados, conforme índices estabelecidos por normas 

próprias, equipados com computadores e mobiliários específicos e suficientes para o 

desenvolvimento das atividades de planejamento e atendimento às necessidades das atividades 

de docência. Diariamente, são executados serviços de limpeza, manutenção e conservação de 

móveis, pisos e equipamentos. 

A referida sala coletiva é utilizada de maneira rotativa por professores. Este ambiente 

permite o acesso a mesas coletivas, armários individuais, computadores, sanitários e sala de 

descanso (sofás e TV). Como espaço atrelado ainda à sala de professores há uma sala de 

reuniões específica para atendimento de alunos.  

6.2 Auditório 

 

O UNIEURO possui um Auditório com dimensão de 250m2 e capacidade de 220 

assentos. Possui equipamentos audiovisuais e mobiliários próprios, sistema de comunicação 

em rede, iluminação adequada e ar condicionado para climatização, que obedecem aos índices 

estabelecidos segundo normas para esta finalidade. Diariamente são executados os serviços de 

limpeza, manutenção dos equipamentos e mobiliários para a conservação do patrimônio 

institucional. 

 

6.3 Biblioteca  

 

A Área total da Biblioteca é de 1.690,56m2; dividida da seguinte forma:  

 396,85m2 para o acervo;  

 105,61 m2 para salas de estudo em grupo;  

 872m2 para o salão de estudo;  

 24m2 para a área para estudo individual;  
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 30,34m2 para Mídiateca/Videoteca;  

 30m2 para as Ilhas de computadores;  

 231,76 m2 para área de circulação. 

O Setor possui excelente iluminação obtida por meio de 206 luminárias espalhadas por 

toda a área da Biblioteca uniformemente, além da grande incidência de iluminação natural 

devido à belíssima arquitetura do prédio; 08 extintores de incêndio, localizados em pontos 

estratégicos; 14 aparelhos de ar-condicionado aéreos e 02 gerais. 

Os mobiliários e os equipamentos, à disposição dos usuários, estão adequados a cada 

tipo de ambiente e possuem acabamentos que estão dentro dos padrões utilizados para o 

grande fluxo de pessoas;  

As condições de preservação do prédio da Biblioteca e do acervo consistem na limpeza 

diária de toda a área, assim como, do acervo, prateleiras e equipamentos, de acordo com as 

especificações para conservação de materiais bibliográficos. Como não há problemas com 

umidade no setor, por ser ampla e arejada pelas condições climáticas de Brasília, e por 

constituir-se de acervo recente, não houve necessidade de implantação do sistema anti-mofo.  

A área de estudo é adequada aos padrões estabelecidos para bibliotecas universitárias, 

em seus 872m2 destinados somente à leitura, há 62 mesas coletivas e 18 mesas individuais, 

perfazendo um total de 278 assentos. Existem ainda 12 cabines disponíveis para grupos de 

estudos que comportam até 10 pessoas por sala. Além das 6 ilhas de computadores com 4 

terminais em cada e sala de multimídia para atividades previamentes agendadas pelos 

docentes. 

Situada em andar térreo, possui em sua área externa, banheiros e bebedouros, assim 

como, rampa, porta especial e terminal de pesquisa exclusivo para portadores de necessidades 

especiais, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

bem como atendimento preferencial a estes usuários.   

Os usuários possuem acesso a Internet nos 30 computadores disponíveis para pesquisa 

e consulta ao acervo, além de rede Wireless para os dispositivos pessoais. 

 

Informatização da Biblioteca 

 Todos os processos e serviços da Biblioteca encontram-se informatizados em uma base 

de dados, interligada por toda instituição, desde o momento da aquisição até  a disseminação 

da informação.  
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Pesquisas, empréstimos, renovações e reservas de livros, periódicos, mapas e materiais 

de multimeios, são controlados pelo próprio sistema, não havendo necessidade de ferramentas 

manuais para essas atividades. 

O acervo está totalmente inserido no Sistema de Controle da Biblioteca – SCB, 

desenvolvido na própria Instituição utilizando a linguagem de programação Visual Basic com 

base de dados em SQL Server, protocolo de comunicação direta via rede local e protocolo 

TCP/IP para acesso às informações via remota.  

O SCB é utilizado como gerenciador de informações, pois além dos procedimentos 

normais de um centro de informação como: recuperação de informação, empréstimo, 

renovação e devolução de material, ele também auxilia enviando mensagens de alerta 

relativos a atraso de livros, disponibilidade de reserva e disseminador de informação, pois 

sempre que um material é incluído na base, o próprio sistema cria um alerta na área de apoio 

ao aluno, informando a chegada do material, este procedimento é viável, graças a interligação 

entre todos os sistemas da Instituição, assim como, aqueles alunos que abandonam o curso são 

automaticamente desligados na Biblioteca, impedindo que o mesmo continue a utilizar os 

serviços do setor irregularmente.  

Permite a importação e exportação de seus dados para outras bases, o que é um 

facilitador em casos de compartilhamento de base. Todas as publicações estão preparadas com 

etiqueta de registro de tombo e de lombada com código de barras impressos pelo sistema, 

facilitando o empréstimo e diminuindo a incidência de erro humano.  

Possui ainda relatórios que auxiliam no controle e administração do setor.      

A base de dados pode ser consultada pela Internet, por meio da área de apoio ao aluno 

no sitio do Centro Universitário UNIEURO, ou intranet. 

Está em processo de desenvolvimento a criação de uma rede cooperativa de 

catalogação e comutação de informações entre as Bibliotecas pertencentes ao Grupo Ceuma 

que abrange: UNIVERSIDADE CEUMA, no Maranhão, FACULDADE DO AMAZONAS –  

FAMAZ, em Belém do Pará, Instituto Galileo, em Teresina, e as pertencentes ao Centro 

Universitário UNIEURO, agilizando o processo de inserção de dados nas bases, assim como 

possibilitando o processo de comutação bibliográfica. 

Devido ao alto nível de informatização é permitido à comunidade do Centro 

Universitário UNIEURO agendar empréstimos, efetuar reservas e renovações, além de 
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acompanhar sua movimentação bibliográfica junto à biblioteca, com código e senha pessoal 

intransferível para cada usuário.  

O catálogo geral encontra-se totalmente informatizado, permitindo a consulta por 

autor, título ou assunto.  

As Bibliotecas do Grupo vem investindo na disponibilização de acervos virtuais. O 

acesso às bases de dados também é feito pela área do aluno, professores e funcionários no 

Sitio da Instituição. 

 

Políticas Institucionais de aquisição, expansão e atualização do acervo e formas de 

sua operacionalização 

 

 O acervo geral da biblioteca físico atualmente é composto por 26.838 títulos e 

138.568 exemplares distribuídos, proporcionalmente ao número de vagas ofertadas, nas áreas 

de concentração dos cursos ministrados pela Instituição, além de assuntos a estes correlatos.  

A coleção de livros conta com 21.529 títulos e 117.395 exemplares distribuidos nas 

unidades I, II e III conforme quadro abaixo: 

 Asa Sul Águas Claras Asa Norte 

Títulos 11.792 5.853 3.884 

Exemplares 68.498 32.851 16.046 

 

 O acervo da Unidade Asa sul está dividido por áreas dos cursos conforme 

abaixo: 

Ciências Sociais = 6.485 títulos e 47.263 exemplares 

Ciências Exatas = 642 títulos e 3.875 exemplares 

Ciências da Saúde = 2.476 títulos e 13.699 exemplares 

Demais áreas do conhecimento = 2.189 títulos e 3.661 exemplares 

Já o acervo virtual é composto pelas bases de dados e bibliotecas virtuais, perfazendo 

um total de 12.176 livros eletronicos e 7.329 periódicos eletronicos que abrangem todas as 

áreas do conhecimento científico. 

A política de atualização visa à manutenção e ampliação do acervo de acordo com a 

necessidade de cada curso tornando a coleção, não somente atualizada, mas devidamente 

adequada ao currículo proposto. A proporção adotada segue rigorosamente a indicação do 
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Instrumento do INEP/MEC, de no mínimo 1 livro para cada 14 vagas ofertadas aos alunos, 

podendo esta proporção variar para mais conforme a demanda das obras. 

A biblioteca procede à aquisição de acordo com o que determina o documento de 

política de aquisição e seleção, que observa os seguintes aspectos: A área de interesse da 

Instituição; crescimento racional e equilibrado do acervo; estimular programas cooperativos 

de aquisição, como intercâmbio; identificar os interesses dos usuários; traçar diretrizes para a 

avaliação da coleção; analisar o uso efetivo da coleção de periódicos, e a obsolescência dos 

livros, através do controle bibliométrico;  atender os documentos indicados nos planos de 

ensino, tanto da bibliografia básica quanto a complementar; estabelecer parâmetros para o 

descarte e reposição de material. 

O processo de aquisição é efetuado pela Biblioteca em concordância com as 

solicitações dos coordenadores de cursos. A cada semestre são enviadas à Biblioteca  ementas 

dos cursos para que sejam adquiridos os materiais bibliográficos delas constantes. É feito 

acompanhamento, mensal, de verificação se as quantidades adquiridas atendem realmente às 

necessidades dos usuários. Sendo assim, a cada seis meses, é feita uma nova solicitação para 

adequação do acervo ao semestre que irá se iniciar, baseada na necessidade dos cursos 

ministrados pela Instituição.  

Caso seja detectada a necessidade de maior números de exemplares para determinada 

disciplina, será feita a adequação antes mesmo do final do semestre. 

A Biblioteca, com anuência do coordenador do curso, providencia a lista de 

solicitações, que é encaminhada à cotação e após a finalização do relatório de custos é 

encaminhada ao gabinete do Reitor para a aprovação e autorização. 

O processamento técnico dos documentos é feito mediante instrumentos padrões de 

descrição, o AACR2 como código de catalogação e a CDU como sistema de classificação 

bibliográfica. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de lombada disponíveis 

para empréstimo, segundo normas e procedimentos da instituição. 

A assinatura de periódicos é feita de acordo com as solicitações dos coordenadores e 

necessidade dos usuários, dando-se preferência aos periódicos em formato virtual. Periódicos 

informativos: jornais e revistas gerais (Veja, Istoé) são assinados ininterruptamente. 

 

 Bibliotecas virtuais e bases de dados: 

Desde o ano de 2007, a Instituição vem implementando novas bases de dados como 

incentivo a pesquisa e aprimoramento pessoal de toda a comunidade acadêmica. 
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Em 2013 foi disponibilizado o acesso ao portal de periódicos CAPES e a assinatura de 

mais uma base de dados, VLex.  

Devido a grande satisfação dos usuários com essas aquisições, em 2014 foram 

adquiridas as Bases da EBSCO (conforme acima mencionado) e duas Bibliotecas virtuais: 

Pearson e Saraiva ambas de conteúdo multidisciplinar. 

Importante salientar que, desde o ano de 2011, as Instituições do Grupo Ceuma, vêm 

priorizando o incentivo ao acesso virtual a periódicos e e-books, por meio de bases de dados. 

Tal ação possui o intuito de disponibilizar conteúdo abrangente, atual e de fácil acesso ao 

usuário.  

Pelo acima exposto, no decorrer dos anos, foram assinadas as bases de dados, abaixo 

listadas, sendo que a meta é a cada ano ser incorporado ao acervo nova base virtual, 

ampliando dessa forma o conteúdo de acesso online. 

  

 EBSCO Host:  

Base de Periódicos científicos 

Acesso multiusuário contínuo e reprodução ilimitada.  

Academic Search Elite (Conteúdo Multidisciplinar) – 2.300 títulos  

Medline (em Texto Completo) – 1.400 títulos 

Dentistry & Oral Sciences Source – 255 títulos 

Engineering Source – 2.000 títulos 

Dynamed – Medicina Baseada em Evidências (base de estudos de casos) 

 

VLex - Base de dados Jurídica, de conteúdo nacional e internacional, de acesso 

multiusuário contínuo e reprodução ilimitada, composta por 7.806 títulos, sendo 1.242 

periódicos e 6.564 livros, além de Jurisprudência, Legislação, Modelos de peças judiciais e 

Notícias do Brasil e do mundo. 

 

Biblioteca Virtual Pearson (Multidisciplinar) 

Base de livros. 

Acesso multiusuário ilimitado para consulta online.  

Impressão de até 50% da obra, valor por página R$0,07 (sete centavos) 

Possui ferramentas de formatação 
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Biblioteca Virtual Saraiva (Multidisciplinar) 

Base de livros. 

Acesso multiusuário ilimitado para consulta online.  

Possui ferramentas de formatação 

Não é possível impressão dos e-books 

 

Portal Capes (230 coleções disponíveis) 

Base parcialmente disponível para as Instituições do grupo Ceuma. 

Possui acesso ilimitado aos periódicos disponibilizados. 

Reprodução ilimitada dos artigos científicos. 

 

 

Serviços da Biblioteca (Condições, abrangência e qualidade) 

 

  A biblioteca do Campus I (Asa Sul) está aberta ao público de segunda-feira a 

sexta-feira das 8h às 22h e aos sábados das 8h às 13h.  

Oferece a seus usuários serviços via Internet e intranet, como pesquisa ao acervo, 

reserva de livros e renovação (até 3 vezes) do material anteriormente emprestado. Estes 

mesmos procedimentos podem ser efetuados dentro da própria biblioteca por meio dos 

terminais de consulta ou nas ilhas de computadores para acesso à internet. Fica a critério do 

usuário a forma que irá escolher para proceder a renovações, consultas e reservas. 

Em termos gerais os serviços disponibilizados pela biblioteca são: 

Acesso a Internet; 

Acesso gratuito a base de dados EBSCO 

Acesso gratuito a base de dados V-lex 

Acesso gratuito ao portal CAPES 

Acesso gratuito à Biblioteca Virtual Pearson 

Acesso gratuito à Biblioteca Virtual Saraiva 

Caixa de sugestões e atendimento ao aluno (biblioteca@unieuro.edu.br); 

Computadores para uso acadêmico. 

Comutação bibliográfica - COMUT 

Consulta ao acervo pela internet e intranet; 

Consulta local a Periódicos informativos e Jornais diários; 

Elaboração de fichas catalográficas; 

mailto:biblioteca@unieuro.edu.br
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Empréstimo domiciliar (ver tabela de empréstimo no manual do usuário); 

Empréstimo interbibliotecas (Os usuários podem utilizar qualquer uma das Unidades I, 

II e III); 

Espaço para palestras, eventos e exposições externas; 

Exposições permanentes; 

Orientação à Levantamentos bibliográficos; 

Orientação à normalização de trabalhos e publicações; 

Orientação individual ao usuário; 

Renovação e Reserva on-line; 

Sala de multimídia; 

Salas de estudo em grupo; 

Serviço de alerta; 

Serviço de referência; 

Visitas técnicas; 

Wireless; 

 

A biblioteca oferece aos usuários, atividades, complementares às de cunho acadêmico 

como: Treinamentos e orientações à pesquisa em base de dados e bibliotecas virtuais, assim 

como a busca de informações para desenvolvimento de pesquisas; orientação individual aos 

alunos graduandos sobre normatização de trabalhos acadêmicos, além de confecção de fichas 

catalográficas e acompanhamento do processo de preparação e finalização de monografias. 

É disponibilizado por meio de convênio com COMUT, o acesso a informações de 

outros centros de informação a nível nacional e internacional. Assim como, incentiva o uso de 

repositórios de teses e dissertações, bases de dados EBSCO, Scielo, BVS, Domínio Público, 

portal de periódicos Capes, dentre outras referendadas pelos pesquisadores e professores que 

compõem nosso corpo docente. 

A biblioteca funciona como suporte para toda comunidade acadêmica da Instituição 

alem de receber, diariamente, a visita de ex-alunos que procuram um ambiente agradável de 

paz e tranqüilidade com a finalidade de estudarem para provas de concursos. Entretanto, ex-

alunos possuem acesso apenas ao espaço físico e acervos virtuais, pois a partir do rompimento 

do vinculo com a Instituição não é possível a utilização do acervo destinado à graduação. 
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  Recursos Humanos da Biblioteca 

A contratação de funcionários para o setor é responsabilidade do Departamento de 

Recursos Humanos da Instituição. É feito processo seletivo de acordo com o cargo a ser 

preenchido. Em um primeiro momento é verificado se o candidato possui os pré-requisitos 

mínimos exigidos.  

Para o cargo de Bibliotecário é exigido que seja graduado em Biblioteconomia e que 

tenha no mínimo 1 ano de experiência. 

Auxiliares e vigilantes deverão ter ensino médio. 

Após a seleção de currículos, baseada nos critérios acima informados, há ainda uma etapa 

de provas escritas e entrevista com a Bibliotecária chefe. 

A biblioteca do campus I está atuando com uma equipe de 1 Bibliotecário, 5 auxiliares.  

  

6.4 Instalações Sanitárias – Adequação e Limpeza 

 

As instalações sanitárias apresentam dimensões suficientes para os usuários, sendo 

iluminados e ventilados, obedecendo às normas e padrões estabelecidos para o seu tipo de 

uso. As referidas instalações possuem pisos e revestimentos, louças, espelhos e metais 

suficientes, bem como materiais de higiene adequados para a sua utilização. 

Os serviços de limpeza são realizados em todos os turnos, diariamente, corroborando 

para a conservação e manutenção das instalações sanitárias. 

 

6.5 Condições de Acesso para Pessoas com Necessidades Especiais 

 

A infraestrutura de acessibilidade a pessoas com necessidades especiais inclui: 

 As Rampas de acesso com corrimões, para o acesso do estudante com dificuldades 

físicas (pessoas com necessidades especiais) aos espaços de uso coletivo do 

UNIEURO. As rampas obedecem às inclinações especificadas na Lei 2.105 de 

08/10/98, seção 04, artigos 122 a 125; 

 Os banheiros especiais (masculinos e femininos), adaptados, que dispõem de portas 

largas; 

 Barras de apoio nas paredes e espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de 

rodas;  
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 Vagas especiais permanentes, no estacionamento, para deficientes físicos; 

 Lavabos e bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas; 

 Telefone público instalado em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas. 

 

Além das instalações mencionadas, sempre que detectada a existência de turmas 

apresentando pessoas com necessidades especiais, o UNIEURO disponibiliza, 

preferencialmente, a essas turmas, salas de aula no andar térreo. 

 

6.6  Infraestrutura de Segurança 

 

O UNIEURO possui infraestrutura de segurança por meio de duas vertentes: (i) 

Vigilância Interna e (ii) Prevenção de Incêndio e de Acidentes de Trabalho. O serviço de 

vigilância interna é da própria IES. Determinadas incumbências de prevenção de incêndio e 

de acidentes no trabalho são desenvolvidas pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA). Ao se reunirem, levantam todas as necessidades institucionais no que diz respeito à 

segurança do trabalho e higienização do ambiente de trabalho. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A 

 

EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

 

PRIMEIRO SEMESTRE 

 

FARMACOBOTÂNICA 

 

Ementa: Introdução e conceitos da botânica aplicada à farmácia. Caracterização do bioma 

cerrado e suas principais plantas medicinais. Etnobotânica. Taxonomia vegetal. 

Coleta/colheita e herborização de espécies vegetais de interesse farmacêutico. Estudo das 

estruturas morfológicas dos vegetais. 

 

Bibliografia Básica:  

OLIVEIRA, F.; AKISUE, G. Fundamentos de farmacobotânica. São Paulo: Atheneu, 2005. 

GONÇALVES, E.G; LORENZI, H. Morfologia vegetal: organografia e dicionário ilustrado 

de morfologia das plantas vasculares. São Paulo: Instituto Plantarum, 2007. 

VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica - organografia quadros sinóticos ilustrados de 

fanerógamos. Universidade Federal de Viçosa, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

JOLY, AB. Botânica: introdução à taxonomia vegetal. São Paulo: Companhia Nacional, 

2002. 

LORENZI, H.; Matos F J. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. Nova Odessa: 

Instituto Plantarum, 2002. 

PANIZZA, S. Plantas que curam: cheiro de mato. São Paulo: IBRASA, 2004. 

OLIVEIRA, F.; AKISUE, G. Práticas de morfologia vegetal. São Paulo: Atheneu, 2006. 

SOUZA, V.C. Chave de identificação: para as principais famílias de angiospermas nativas e 

cultivadas do Brasil. São Paulo: Instituto Plantarum, 2007. 

 

DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA 

 

Ementa: Deontologia: Conceitos fundamentos; Noções de Ética; Legislação Farmacêutica, 

Profissional e Sanitária e as relações de consumo; atos legais regulatórios do âmbito da 

profissão farmacêutica. Estrutura organizacional da Profissão Farmacêutica; Código de Ética 

Profissional Exercício Profissional: dispensação de produtos farmacêuticos; aviamento de 

prescrições magistrais e oficinais. Âmbito profissional: delimitação e interfaces com outras 

categorias profissionais. Situações-problema envolvendo aspectos ético-profissionais; Atos 

legais e hierárquicos.  Resolução, conteúdo e compromissos ético-profissionais individual e 

coletivo.  

Saúde: Direito e Deveres (autocuidados); Tratados, Convenções Internacionais. Bioética – 

Ato regulatório, CONEP; Tipificação de crimes contra a saúde pública. Política Nacional de 

Medicamentos; Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; órgão regulador da Vigilância 

Sanitária; Produtos controlados e responsabilização profissional; 
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Bibliografia Básica: 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Código de Ética da Profissão Farmacêutica, 

CFF, 2004,  disponível em: http://www.cff.org.br    

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. A Organização Jurídica da Profissão 

Farmacêutica, 5ª edição, CFF, 2007, 2250p. disponível em: http://www.cff.org.br     

ZUBIOLI ,Arnaldo,  Ética Farmacêutica, CD-ROM. São Paulo, Ed. Sobravime, 2004 

 

Bibliografia Complementar: 

NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO , lei 10.406/2002  Disponível em: 

hattp://planalto.gov.br/ccivil 03/Leis/2002/L10406.htm 

ABBGNANO, N. Dicionário de Filosofia. São Paulo Martins Fontes, 2009I. 

AZAMBUJA,D. Teoria Geral do Estado. Rio de Janeiro. Globo, 2005. 

SÁ, A. L. Ética Profissional. 7ª Ed. São Paulo:Atlas, 2007, 254p.  

OLIVEIRA, EDMUNDO. Deontologia, erro médico e direito penal, 1998, Ed. Forense, Rio 

de Janeiro, 215p. 

 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Ementa: Estrutura e organização do pensamento lógico, dedução e indução, textualidade, 

coesão e coerência textual. A comunicação humana: processo, elementos, registros, funções 

da linguagem, vícios de linguagem, denotação e conotação. O valor do vocábulo na frase. 

Processo de leitura e interpretação. Produção de textos. 

 

Bibliografia Básica: 

BECHARA, Evanildo.  Moderna gramática  portuguesa.  Rio  de  Janeiro:  Nova  Fronteira, 

2009.  

FAULTISH, Enilde L. de Jesus. Como ler, entender e redigir um texto. Petrópolis: Vozes, 

2003.  

FIORIN, José Luiz  &  SAVIOLI,  Francisco  Platão.  Para entender o texto: leitura e 

redação. São Paulo: Ática, 1997.  

 

Bibliografia Complementar: 

CUNHA, Celso & CYNTRA, Lindley.  Nova gramática do  português contemporâneo. 5ª. 

Edição. Rio de Janeiro: Lexikon, 2009.  

CITELLI, Adilson.  Linguagem e persuasão.  15ª Edição.  São Paulo:  Editora  Ática, 2001.  

KOCH, Ingedore G. V. A  coesão  textual.  São  Paulo:  Contexto,  22ª  ed.,  2010. KOCH, 

Ingedore G. V. & TRAVAGLIA, Luiz  Carlos.  A coerência textual.  São Paulo: Contexto, 

17ª ed., 3ª reimpressão, 2009.  

MARTINS, Maria Helena. O que é leitura. São Paulo: Brasiliense, 1994.  

 

PSICOLOGIA GERAL 

 

Ementa: A psicologia como ciência e seu objeto de estudo. Psicologia da saúde: enfoques 

teóricos e metodológicos. Visão biopsicossocial em saúde. O fenômeno saúde-doença 

influenciado por múltiplos fatores: biológicos, sociais, políticos e psicológicos. Estresse, 

saúde e doença. O paciente frente ao processo saúde/doença no contexto do tratamento. 

Aspectos psicológicos que envolvem indivíduos em condições especiais: doenças crônicas, 

hospitalização, cirurgia e terminalidade. O profissional de saúde diante da morte. 
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Caracterização das principais fases do desenvolvimento humano no ciclo vital e a assistência 

integral. Análise de problemas e pesquisas contemporâneas. 

 

Bibliografia Básica: 

ANGERAMI, C. V. A. (Org.) Psicologia da saúde. São Paulo: Pioneira, 2002. 

BALINT M. Médico, seu paciente e a doença. São Paulo: Livraria Atheneu, 2005. 

STRAUB, R. O. Psicologia da Saúde. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao 

estudo da psicologia. Rio de Janeiro: Saraiva, 1999. 

CAMPOS, D. M. S. Psicologia e desenvolvimento humano. Petrópolis: Vozes, 2001. 

DAVIDOFF, L. L. Introdução à psicologia. São Paulo: Makron Books, 2001. 

GRUBITS, S. Psicologia da saúde: especificidades e dialogo interdisciplinar. Vetor, 2007. 

PAPALIA, D. E.; WOLDS, S.W. Desenvolvimento humano. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

INTRODUÇÃO A POLÍTICAS DE SAÚDE 

 

Ementa: Histórico da implementação do sistema de saúde brasileiro vigente. O Sistema 

Único de Saúde. Aspectos que fundamentam a saúde coletiva. Aspectos da saúde em seu 

conceito mais amplo, levando em consideração os níveis de atenção básica. A 

interdisciplinaridade e sua contribuição para a sociedade. Programas nacionais de assistência 

no cenário da promoção de saúde. 

 

Bibliografia Básica: 

FORTES, P. A. C. Bioética e saúde pública. SãoPaulo: Loyola, 2008. 

REBELATTO, J. R. e BOTOMÉ, S. P. Fisioterapia no Brasil: Fundamentos para uma 

ação preventiva e perspectivas profissionais. Barueri: Manole, 1999 

CAMPOS, G. W. S.; MINAYO, M. C. S.; AKERMAN, M.; DRUMOND JUNIOR, M.; 

CARVALHO. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec, 2007 

 

Bibliografia Complementar: 

SILVA, M. G. C. Saúde pública: auto-avaliação e revisão. São Paulo: Atheneu: 2007. 

ALMEIDA FILHO, N.; ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia e saúde. Rio de Janeiro: 

Medsi. 2003. 

GOULAR, F. Saúde da família: boas práticas e círculos virtuosos.  Minas Gerais: EDUFU. 

2007. 

ZANCHI, M. T.; ZUGNO, P. L. Sociologia da saúde. Caxias do Sul: EDUCS. 2008. 

GUERREIRO, E.; GUIMARÃES, L. Projeto de desenvolvimento de sistemas e serviços de 

saúde: modelo de atenção e formulação de políticas. Brasília: Organização Pan 

Americana.2003. 

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

Ementa: Pesquisa Científica: métodos dedutivos e indutivos – o rigor lógico. Técnicas de 

Pesquisa: documental e bibliográfica. Estratégia de Leitura: Resumo, Avaliação, Análise, 

Síntese e Aplicação do Texto. Fichamento. Referências Bibliográficas. Noções de Redação 

Científica. 
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Bibliografia Básica: 

MEDEIROS, J.B. Redação científica. 6 ed. São Paulo: Atlas. 2004 

FAULSTICH, E.L.J. Como ler, entender e redigir um texto. 13ª ed. Petrópolis: Vozes. 

2000. 

DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas.2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

MAEDA, A. M. C. Metodologia da pesquisa qualitativa na saúde. Petrópolis: Vozes, 2010. 

SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 21ª ed..São Paulo: Cortez.2000. 

SALOMON, D.V. Como fazer uma monografia. 9ª ed. Belo Horizonte: Interlivros.1999 

GARCIA, O.M. Comunicação em prosa moderna. 18ª ed. Rio de Janeiro: FGV.2000. 

 

BIOESTATÍSTICA 

 

Ementa: Noções básicas, apresentação de dados em tabelas, apresentação de dados em 

gráficos, medidas de tendência central para uma amostra, medidas de dispersão para uma 

amostra (para pequena e grande quantidade de dados). Noções sobre correlação. 

 

Bibliografia Básica: 

BERQUO, E.Z; SOUZA, J.M.P.; GOTLIEB, S.L.D. Bioestatística. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1981.  

VIEIRA S. Introdução à bioestatística. São Paulo: Campus, 1980.  

ULYSSES, D.F. Introdução à bioestatística para simples mortais. São Paulo: Elsevier, 

1999.  

 

Bibliografia Complementar: 

JEKEL, J. F. KATZ, D. L., ELMORE, J. G. Epidemiologia, bioestatística e medicina 

preventiva. Porto Alegre: Artes Médicas, 2005.  

VIEIRA, S. Bioestatística: tópicos avançados.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

BUSSAB, W. O., MORETTIN, P. Estatística básica: Métodos quantitativos. São  Paulo: 

Atlas, 2003.  

MANN, P. S. Introdução à estatística. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

FONSECA, J. S., MARTINS, G. A. Curso de estatística. São Paulo: Atlas, 1996.  

 

GENÉTICA E EMBRIOLOGIA HUMANA  

 

Ementa: As bases químicas e físicas da hereditariedade. Genética molecular. Os mecanismos 

de transmissão hereditária e suas aplicações práticas. Reprodução humana e gametas. Períodos 

do desenvolvimento embrionário, fetal e parto. Alterações Congênitas genéticas e ambientais 

e seu diagnóstico. 

 

Bibliografia Básica: 

GRIFFITHS, A. et al. Introdução à genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009. 

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008. 

YOUNG, I. D. Genética Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007 
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Bibliografia Complementar: 

MOTA, P.A.. Genética Humana aplicada a psicologia e toda a área biomédica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  

GARCIA, S. M. L; Embriologia. Porto alergre; Artmed, 2001. 

WESTMAN. Genética Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

LODISH, H; Biologia Celular e Molecular. Rio de janeiro; Revinter, 2002. 

PASTERNAK, J. J. Introdução a genética molecular humana. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2007. 

 

SOCIOLOGIA APLICADA A SAÚDE 

 

Ementa: Introdução à sociologia. Indivíduo e sociedade: a sociedade humana como objeto de 

investigação. Processo de socialização. O conceito de cultura. Etnocentrismo e Relativismo 

cultural. Preconceito, estereótipo, discriminação e desigualdade social no Brasil. 

Representações sociais do corpo e representações presentes no processo saúde/doença. A 

Saúde como construção social. Evolução histórica do conceito de saúde e doença no contexto 

da sociedade.  

 

Bibliografia Básica: 

ZUGNO, P.L. Sociologia da Saúde. Caxias do Sul: EDUCS, 2008 

ABREU, W. C. Saúde doença e diversidade cultural Lisboa:Instituto Piaget., 2003. 

PHILIPPE, A; HERZLICH, C. Sociologia da doença e da medicina. São Paulo: EDUSC, 

2001.  

 

Bibliografia Complementar: 

GIDDENS, A. Em defesa da sociologia: ensaios, interpretações e treplicas. São Paulo: 

Uniesp, 2001. 

HELMAN, C.G. Cultura, Saúde e Doença. Porto Alegre: ArtMed, 1994. 

LAPLANTINE, F. Antropologia da Doença. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

SAMAJA, J. A reprodução social e a saúde. Salvador: Casa da Qualidade, 2000. 

GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

ANATOMIA HUMANA GERAL 

 

Ementa: Introdução à anatomia. Descrição dos aspectos morfológicos e anatomia funcional 

dos sistemas orgânicos que incluem: Osteologia, Artrologia, Miologia, Sistema Urinário, 

Sistema Genital Masculino e Feminino, Sistema Circulatório, Sistema Linfático, Sistema 

Respiratório, Sistema Digestório e Sistema Nervoso. 

 

Bibliografia Básica:  

DÂNGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia humana básica. São Paulo: Atheneu, 2002.  

SPENCE, A. P. Anatomia humana básica. São Paulo: Manole, 1991.  

MOORE, K.L., DALLEY, A.F. Anatomia orientada para a clínica. Editora Guanabara. 

2007. 
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Bibliografia Complementar: 

DÂNGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia humana sistêmica e segmentar. São Paulo: 

Atheneu, 2002. 

NETTER, F. Atlas de anatomia humana. Porto Alegre: Artmed, 1996. 

SOBOTTA, J.; PUTZ, R.; PABST, R. Sobotta atlas de anatomia humana. 21. ed. atual. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

MACHADO, A. Neuroanatomia Funcional. Editora Atheneu. 2ª edição 2001. 

OLSON T.R. A.D.A.M Atlas de anatomia. Editora Guanabara Koogan, 1998 

 

CITOLOGIA 

 

Ementa: Estudo da morfologia microscópica das células e ultra-estrutura de suas organelas 

servindo, assim, como base para compreensão dos diferentes processos biológicos.  

 

Bibliografia Básica: 

JUNQUEIRA, L. C; CARNEIRO, J.  Biologia Celular e Molecular . 8ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara  Koogan, 2000. 

JUNQUEIRA, L. C; CARNEIRO, J.  Histologia básica . 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara  

Koogan, 2008. 

GARTNER, L. P.; HIATT, J.L. Tratado de Histologia em Cores. Rio de Janeiro: Guanabara  

Koogan, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

DE ROBERTIS, E.M.F.; HIBB, J. Bases da biologia celular e molecular. 3.ed. Rio de 

Janeiro:Guanabara Koogan, 2006. 

ALBERTS, B. [et al.]. Fundamentos de biologia celular. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

STEVENS, A.; LOWE, J.  Histologia Humana. 2ª ed. São Paulo: Manole, 2001. 

GLEREAN, A. Manual de Histologia: texto e atlas para os estudantes da área da saúde. 

São Paulo: Atlas, 2003. 

SOBOTTA, J.  Atlas de Histologia: citologia, histologia e anatomia microscópica. Rio de 

Janeiro: Guanabara  Koogan, 2003. 

 

QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA 

 

Ementa: Matéria e medição; Teoria atômico molecular; Equações químicas;  Estequiometria. 

Estrutura atômica; Tabela periódica; Ligação química; Funções inorgânicas. 

 

Bibliografia Básica: 

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. Porto Alegre : Bookman, 2006. 

LENZI, ERVIM. Química Geral Experimental. Rio de Janeiro; Ed.Freitas Bastos, 2004. 

RUSSEL, J.B. Química geral. 2.ed. São Paulo : Pearson Makron Book, 1994. v.1. 

 

Bibliografia Complementar: 

BACCAN, N. Química Analítica quantitativa elementar. São Paulo : Edgard Blücher, 

2004.  

EWING,G. Métodos instrumentais de análise química. São Paulo : Edgard Blücher, 1972. 

v.1.   
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NEPOMUCENO, MARIA DE FÁTIMA; RUGGIERO, ANA CELIA. Manual de 

Bioquímica: Roteiro de Análises Bioquímicas Qualitativas e Quantitativas. São Paulo; 

Ed. Tecmedd, 2004. 

ROSENBERG, J.L; EPSTEIN, L.M. Química Geral. Edgard Blucher, 2002. 

VOGEL, A. I. Análise química quantitativa. 6.ed. Rio de Janeiro : LTC, 2002. 

 

BIOFÍSICA 

 

Ementa: Energia. Fluídos em sistemas biológicos. Movimento e propriedades de fluídos. 

Dispersões. O potencial de ação das células nervosas. Excitação e resposta celulares. 

Comunicação celular. Fenômenos ondulatórios. Metodologia de radioisótopos. Radiobiologia. 

 

Bibliografia Básica: 

GARCIA, EDUARDO A.C – Biofísica. Editora Sarvier. 1997. 

HENEINE, I.F – Biofísica Básica. Editora Atheneu.. 1987. 

DURAN, J.E.R – Biofísica: conceitos e aplicações. Editora Pearson. 2ª ed, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

DURAN, JOSE ENRIQUE RODAS - Biofisica - Fundamentos E Aplicações . Editora 

Prentice Hall Brasil. 2003. 

MOURÃO JUNIOR, CARLOS ALBERTO - Curso De Biofisica. Editora Guanabara 

Koogan. 2009. 

COMPRI-NARDY, MARIANE - Praticas De Laboratorios Em Bioquimica E Biofisica. 

Editora Guanabara Koogan. 2009. 

CARACELLI, IGNEZ, ZUKERMAN-SCHPECTOR, JULIO. Introdução à biofísica 

estrutural. Editora Edufscar. 1ª ed. 2006 

KATZUNG, B.G. Farmacologia básica e clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

 

HISTOLOGIA 

 

Ementa: Estudo dos tecidos básicos que constituem o corpo humano: tecido epitelial, tecido 

conjuntivo, tecido muscular e tecido neural que, em diferentes arranjos e proporções, 

agrupam-se para formar órgãos e sistemas. 

 

Bibliografia Básica: 

JUNQUEIRA, L. C; CARNEIRO, J.  Histologia básica . 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara  

Koogan, 2008. 

GARTNER, L. P.; HIATT, J.L. Tratado de Histologia em Cores. Rio de Janeiro: Guanabara  

Koogan, 2003. 

CORMACK, DH. Fundamentos de histologia. 2aed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

DE ROBERTIS, E.M.F.; HIBB, J. Bases da biologia celular e molecular. 3.ed. Rio de 

Janeiro:Guanabara Koogan, 2006. 

STEVENS, A.; LOWE, J.  Histologia Humana. 2ª ed. São Paulo: Manole, 2001. 

AVERY,JK. Fundamentos de histologia e embriologia bucal: um abordagem clínica.2aed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2001. 
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SOBOTTA, J.  Atlas de Histologia: citologia, histologia e anatomia microscópica. Rio de 

Janeiro: Guanabara  Koogan, 2003. 

GARTNER,LP; HIATT,JL. Atlas colorido de histologia. 5aed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan,2002. 

 

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 

Ementa: História e evolução da Farmácia. Farmacêutico na atualidade. Problemas 

Contemporâneos e atuais relacionados à Profissão. 

 

Bibliografia Básica: 

VOTTA, R. Breve história da farmácia no Brasil. Brasília : CFF, 1963. 

FERRACINI, F.T; BORGES FILHO, W.M. Prática Farmacêutica no ambiente Hospitalar: 

Do planejamento a realização. São Paulo: Editora Atheneu, 2005.  

SANTOS, J.S. Farmácia Brasileira: Utopia e Realidade. Brasília: CFF, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Organização Juridica da Profissão 

farmacêutica. Brasília: CFF, 2003. 

BARROS, J.A.C. Políticas Farmacêuticas: A serviço dos interesses de Saúde. Brasília: 

UNESCO, 2004. 

ZUBIOLI, A. Ética Farmacêutica. Brasília: Sobravime, 2004. 

GENNARO, A.R. Remington: A ciência e a Prática da Farmácia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 2004.  

PHARMACIA BRASILEIRA. Farmácia Comunitária: Atividades do Farmacêutico na 

Farmácia Comunitária. Brasília: CFF, 2009. 

 

IMUNOLOGIA 

 

Ementa: Células e tecidos do sistema imune; imunidade inata e adquirida; antígenos e 

antigenicidade; Atuação dos anticorpos: estrutura e função; imunização passiva e ativa; 

sistema complemento; complexo principal de histocompatibilidade; ativação de linfócitos B e 

T; processamento e apresentação antigênica; Imunopatologias e hipersensibilidades. 

 

Bibliografia Básica: 

JANEWAY, C.; [et.al.]. Imunobiologia: o sistema imunológico na saúde e na doença. Porto 

Alegre: Artmed, 2007. 

ABBAS, A.; [et.al]. Imunologia celular e molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2007. 

FISHER. Imunologia: Básica e Aplicada. São Paulo: Segmento, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

ROSEN, F. Estudos de casos em Imunologia. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

BENJAMIN, E. Imunologia.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

KINDT, T.J; GOLDSBY, R.A; OSBORNE, B. Imunologia de Kuby, A. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. 

FORTE, W.C.N. Imunologia do Básico ao aplicado.  Porto Alegre: Artmed, 2007. 

MALE, D.K . Imunologia um resumo ilustrado. Manole, 2008. 
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MATEMÁTICA 

 

Ementa: Conceitos Básicos do Cálculo Elementar. Sistemas de Medidas. Grandezas 

proporcionais. Relações e funções usuais (função de 1°grau, 2° grau, função logarítmica e 

exponencial). Aplicações matemáticas na atuação profissional do farmacêutico. 

 

Bibliografia Básica: 

SILVA, E.M. [et al.]. Cálculo básico para cursos superiores. São Paulo: Editora Atlas, 2004  

ANDRADE, N. Matemática descomplicada. – V.1. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Ferreira, 

2010.  

BARROS, D.M. Raciocínio lógico, matemático e quantitativo. São Paulo: Novas 

Conquistas, 2001.  

 

Bibliografia Complementar: 

TOSCANI, L. V. [et al.]. Aprendendo matemática discreta com exercícios. Porto Alegre: 

Bookman, 2009.  

HOFFMANN, L. D. Cálculo I: Um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 

1995 e 1996 

ANDRADE, N. Matemática descomplicada. V.2. 1. Ed. Rio de Janeiro: Editora Ferreira, 

2010.  

SWOKOWSKI, E.W. Cálculo com geometria analítica. 2.ed. São Paulo: Makron Books, 

1994.V1  

SILVA, S. M. Matemática básica para cursos superiores. 1. Ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

TERCEIRO SEMESTRE 

 

BIOQUÍMICA 

 

Ementa: Introdução geral a bioquímica. Célula e evolução celular. Biomoléculas. 

Metabolismo de carboidratos: glicólise, fermentação alcoólica, fermentação láctica, ciclo de 

-oxidação. Metabolismo 

dos aminoácidos. 

 

Bibliografia Básica: 

LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.I.; COX, M.M. Princípios de bioquímica. 2.ed. São Paulo 

: Sarvier, 2008. 

VOET, Donald; VOET, Judith; PRATT, C.W. Fundamentos de bioquímica. Porto Alegre : 

Artmed, 2002. 

STRYER, L. Bioquímica. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAMPBELL, M.K. Bioquímica. São Paulo: Artmed, 2006. 

DEVLIN, T. M. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas, 4ª edição, 1998, Ed. 

Edgard Blucher. 

MARZZOCO, Anita, TORRES, Baptista Torres. Bioquímica básica. Rio de Janeiro : 

Guanabara Koogan, 1999. 

ALBERTS, B. Et al. Biologia molecular da célula. 4ª edição, Porto Alegre: Artmed, 2004. 

CHAMPE, P; HARVEY, R. A.; FERRIER, D. R. Bioquimica Ilustrada. ARTMED. 2009. 
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FARMACOGNOSIA I 

 

Ementa: A disciplina estuda drogas e substâncias medicamentosas de origem natural, 

sobretudo de origem vegetal, sob o ponto de vista farmacognóstico. São considerados seus 

aspectos históricos, etnofarmacológicos, produção, comercialização, qualidade, constituintes 

químicos, métodos extrativos e ações farmacodinâmicas.   

 

Bibliografia Básica: 

SIMÕES, C.M.O. (Org.) et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5. ed. rev. ampl. 

Porto Alegre/Florianópolis: Editora da UFRGS/ Editora da UFSC, 2004.   

OLIVEIRA, F.; AKISSUE, G.; AKISSUE, M. K. Farmacognosia. São Paulo: Atheneu, 

2005.  

OLIVEIRA, F.; AKISUE, G. Fundamentos de farmacobotânica. São Paulo: Atheneu, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Brasília: Ministério da 

Saúde;2007. 

BRUNETON, J. Farmacognosia: fitoquimica: plantas medicinales. Zaragoza- Espanha: 

Acribia S/A, 2001.  

DALLARMI, M. M.; GOMES, O.M. Desenvolvimento de fitoterápicos.São 

Paulo:Tecmedd,2004. 

LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. Nova 

Odessa-SP: Instituto Plantarum, 2002.  

RODRIGUES, A. G. (Org.) et al. A fitoterapia no SUS e o programa de pesquisas de 

plantas medicinais da central de medicamentos. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. 

 

 

PATOLOGIA 

 

Ementa: Patologia Geral envolverá a compreensão dos principais agentes agressivos. Os 

mecanismos de agressão e defesa. Alterações patológicas básicas gerais e a fisiopatologia 

envolvida nesses processos. 

 

Bibliografia Básica: 

MONTENEGRO, MF.; FRANCO, M. Patologia processos gerais. São Paulo: Atheneu, 

2004. 

ROBBINS, SL.; CONTRAN, RS. Patologia estrutural e funcional. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000. 

BRASILEIRO-FILHO, GB. Bogliolo: patologia geral. 2.ed Rio de janeiro: Guanabara- 

Koogan,2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

RUBIN E., GORSTEIN F. Rubin: Patologia bases clínico patológicas da Medicina. Porto 

Alegre: Guanabara Koogan. 4 ed. 2006 

PORTH, C.M., KUNERT, M.P. Fisiopatologia. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 1 ed. 

2004 

CIRIADES, P.G.J. Manual de Patologia Clínica: Análises Clínicas, Toxicologia, Biologia 

Molecular, Citologia. São Paulo: Atheneu. 1 ed. 2009 
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KIERSZENBAUM, A.L.Histologia e Biologia Molecular: uma introdução à Patologia. 

Rio de Janeiro: Elsevier. 2ed. 2008 

FARIA, J.L. Patologia Geral: fundamentos das doenças com aplicações clínicas. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan. 4 ed. 2008 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

Ementa: Estudo da história da Epidemiologia. Análise de dados epidemiológicos, seus 

cálculos e gráficos. Reflexão acerca dos indicadores de saúde e de medidas de Saúde coletiva. 

Compreensão das formas de análise em pesquisa e dos desenhos epidemiológicos que 

possibilitem seu melhor desenvolvimento. Importância da epidemiologia das doenças 

transmissíveis, não transmissíveis e do envelhecimento. 

 

Bibliografia Básica: 

ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia e Saúde. Rio de Janiero: Guanabara Koogan, 2003 

BEAGLEHOLE, R. Epidemiologia básica. São paulo: Santos ,2003. 

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

MEDRONHO, A; Epidemiologia.São Paulo: Atheneu, 2009. 

BELLUSCI, S. M;Epidemiologia. São Paulo: SENAC, 1995. 

FLETCHER, R. H; Epidemiologia Clínica: Elementos essenciais. Porto Alegre: Artmed, 

2006. 

JEKEL, J. F; Epidemiologia, Bioestatística e Medicina preventiva. Porto alegre; Artes 

Médicas, 2005. 

AGUAR, Z. N; Vigilância e Controle das Doenças transmissíveis. São Paulo: Martinari, 

2004 

 

FISIOLOGIA HUMANA 

 

Ementa: Introdução aos fenômenos e propagação de potenciais. Estudo fisiológico dos 

mecanismos de controle do sistema nervoso, cardíaco, respiratório, renal, digestório e 

endócrino. Fisiologia da contração e relaxamento da musculatura esquelética e cardíaca 

 

Bibliografia Básica: 

AIRES, M. M. Fisiologia. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.  

CURI, R.; ARAUJO, F. J. P. Fisiologia Básica. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009.  

GUYTON, A. Fisiologia Humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.  

 

Bibliografia Complementar: 

BERNE, R.; LEVY, M. Fisiologia. 5.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. 

GUYTON, A.; HALL, J. Tratado de fisiologia médica. 11. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2002.  
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KAWAMOTO, E. E. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: EPU, 2003. 

KOEPPEN, B.; HANSEN, J. Netter atlas de fisiologia humana. 1. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2009. 

SILVERTHORN, D. Fisiologia Humana: uma abordagem integrada. 2. ed. São Paulo: 

Manole, 2010.  

 

QUÍMICA ORGÂNICA 

 

Ementa: Fundamentos. Estereoquímica. Funções orgânicas. Propriedades físicas e químicas 

dos compostos orgânicos. Introdução às reações químicas. 

 

Bibliografia Básica: 

SOLOMONS, T.W.G. Química orgânica. 6.ed. Rio deJaneiro : Livros Técnicos e 

Científicos, 2001. 

MC MURRY, J. Química orgânica. 4.ed. Rio de Janeiro : Livros Técnicos e Científicos, 

2005. 

SACKHEIM, G.F.; LEHMAN, D.D. Química para ciências biomédicas. 8.ed. Barueri : 

Editora Manole, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

RUSSELL, J.B. Química Geral. 2.ed. Makron Book : São Paulo, 1994. v.1. 

ATKINS, P.; LORETTA, J. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

CIENFUEGOS, FREDDY VAITSMAN, DELMO. Análise Instrumental, São Paulo: 

Bookman, 2003. 

VOET, D.; VOET, J.; Fundamento de Bioquímica, CD-ROM 

CHAMPE,P.; DENISE, R.; Bioquímica Experimental de Alimentos, São Paulo: Med., 

1998. 

 

QUARTO SEMESTRE 

 

FARMACOLOGIA I 

 

Ementa: Conhecimentos básicos sobre os aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos dos 

fármacos, bem como, conhecimentos básicos sobre os fármacos colinérgicos e adrenérgicos. 

Interações Medicamentosas. 

 

Bibliografia Básica: 

GOODMAN e GILMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica.  11. Ed. São Paulo: 

Mcgraw Hill Brasil, 2007 

RANG, H.P. [et al.]. Farmacologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.  

KESTER, M.;VRANA, K. E.; QURAISHI, S.A.;  KARPA, K. D. Farmacologia.  Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

GOLAN, D.E.. Principios de Farmacologia: A base fisiopatológica da farmacoterapia. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
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LEONE,G, S,G.; KATZUNG, B. G. Farmacologia básica e clínica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005 

DELUCIA, R.; OLIVEIRA-FILHO, R. M.; PLANETA, C.; AVELLAR, M.C.W. 

Farmacologia Integrada. São Paulo: Revinter, 2007. 

PAGE, C.; CURTIS, M.; SUTTER, M.; WALKER, M. Farmacologia Integrada. São Paulo: 

Manole, 2004.  

TOZER, T. N.; ROWLAND, M. Introdução a Farmacocinética e Farmacodinâmica. 

São Paulo: Artmed, 2009. 

 

 

FARMACOGNOSIA II 

 

Ementa: A disciplina dá continuidade ao conteúdo da farmacognosia I estudando-se drogas e 

substâncias medicamentosas de origem natural, sobretudo de origem vegetal, sob o ponto de 

vista farmacognóstico, considerando seus aspectos históricos, etnofarmacológicos, produção, 

comercialização, qualidade, constituintes químicos, métodos extrativos e ações 

farmacodinâmicas.     

 

Bibliografia Básica: 

SIMÕES, C.M.O. (Org.) et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5. ed. rev. ampl. 

Porto Alegre/Florianópolis: Editora da UFRGS/ Editora da UFSC, 2004.   

OLIVEIRA, F.; AKISSUE, G.; AKISSUE, M. K. Farmacognosia. São Paulo: Atheneu, 

2005.  

OLIVEIRA, F.; AKISUE, G. Fundamentos de farmacobotânica. São Paulo: Atheneu, 

2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.Brasília: Ministério da 

Saúde;2007. 

BRUNETON, J. Farmacognosia: fitoquimica: plantas medicinales. Zaragoza- Espanha: 

Acribia S/A, 2001.  

DALLARMI, M. M.; GOMES, O.M. Desenvolvimento de fitoterápicos.São 

Paulo:Tecmedd,2004. 

LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. Nova 

Odessa-SP: Instituto Plantarum, 2002.  

RODRIGUES, A. G. (Org.) et al. A fitoterapia no SUS e o programa de pesquisas de 

plantas medicinais da central de medicamentos. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. 

 

BIOLOGIA MOLECULAR 

 

Ementa: Estrutura do DNA e replicação. Mutações e reparo do DNA. Estrutura do RNA e 

transcrição. Síntese e endereçamento de proteínas. Regulação da expressão gênica. Uso de 

técnicas recombinantes no diagnóstico e tratamento de saúde (sequenciamento de DNA, 

Southern/Northern/Western blotting, clonagem, PCR, e outros). 

 

Bibliografia Básica:  

ZAHA, A. et al. Biologia Molecular Básica. Porto Alegre, Editora Mercado Aberto, 1996. 
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ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula 5a ed. Porto Alegre, Editora Artes 

Médicas, 1997. 

LEWIN, J.; et al. Biologia Molecular da Célula. Porto Alegre, Editora Artes Médicas, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

LEWIN, J. Genes IX. Porto Alegre: Artmed Editora, 2009. 

VOET et al. Fundamentos de Bioquímica. Porto Alegre, Editora Artes Médicas, 2000. 

BERG, J. M.; et al. Bioquímica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

NELSON, D. L, LEHNINGER,  C. M. M – Princípios de Bioquímica. 2 ed. São Paulo: 

Sarvier, 1995. 

KREUZER, H., MASSEY, Engenharia Genética e Biotecnologia. Porto Alegre, Editora 

Artes Médicas, 2000 

 

QUÍMICA ANALÍTICA 

 

Ementa: Teoria dos princípios químicos fundamentais e métodos empregados em análise 

química. Química analítica qualitativa - conceitos gerais. Química analítica quantitativa – 

gravimetria, volumetrias (neutralização, complexação, oxi-redução). Análises laboratoriais de 

interesse para a área da saúde, saneamento e meio ambiente. 

 

Bibliografia Básica: 

VOGEL, A. I. Análise química quantitativa. 6.ed. Rio de Janeiro : LTC, 2002. 

BACCAN, N. Química Analítica quantitativa elementar. São Paulo : Edgard Blücher, 

2004.  

EWING,G. Métodos instrumentais de análise química. São Paulo : Edgard Blücher, 1972. 

v.1.   

 

Bibliografia Complementar: 

LENZI, ERVIM. Química Geral Experimental. Rio de Janeiro; Ed.Freitas Bastos, 2004. 

RUSSEL, J.B. Química geral. 2.ed. São Paulo : Pearson Makron Book, 1994. v.1. 

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. Porto Alegre : Bookman, 2006. 

ROSENBERG, J.L; EPSTEIN, L.M. Química Geral. Edgard Blucher, 2002. 

NEPOMUCENO, MARIA DE FÁTIMA; RUGGIERO, ANA CELIA. Manual de 

Bioquímica: Roteiro de Análises Bioquímicas Qualitativas e Quantitativas. São Paulo; 

Ed. Tecmedd, 2004. 

 

MICROBIOLOGIA 

 

Ementa: Organização celular e princípios de fisiologia, genética e taxonomia microbiana. 

Fungos, bactérias e vírus de interesse na patologia humana: relações com o hospedeiro, ação 

patogênica e fundamentos do diagnóstico etiológico, como base para a compreensão da 

profilaxia e controle. Métodos de evidenciação, isolamento e identificação destes 

microrganismos. Agentes antimicrobianos. 

 

Bibliografia Básica: 

TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, C.L.. Microbiologia. Porto Alegre: Artmed 2005 

BLACK, J.G. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002 
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BUTEL V, JANET S, CARROL L, KAREN C. Microbiologia médica. Artmed, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

LEVINSON, W. Microbiologia Médica e Imunologia. Artmed, 2010.  

GLADWIN, MARK. Microbiologia Clinica: Ridiculamente Facil. Artmed, 2010.  

PELCZAR, M. J. et al. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2. ed. São Paulo: Makron 

Books, 1996. v. 1.  

PELCZAR, M. J. et al. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2. ed. São Paulo: Makron 

Books, 1996. v. 2.  

TRABULSI, L.R.; ALTERTHUM, F. Microbiologia. Atheneu, 2005. 

 

 

PARASITOLOGIA 

 

Ementa: Introdução à parasitologia humana. Os protozoários. Amebas e ciliados. Flagelados 

intestinais e geniturinários. Flagelados do sangue e de outros tecidos. Os esporozoários 

parasitas do homem. Plathyhelmintes parasitas do homem. Nemathelmintes parasitas do 

homem. Ectoparasitas. Métodos de diagnóstico parasitológico. Análise de lâminas. 

 

Bibliografia Básica: 

NEVES, D. P. Parasitologia Básica. São Paulo: Atheneu, 2010.  

REY, L. Bases da parasitologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

NEVES, D. P. Parasitologia Dinâmica. São Paulo: Atheneu, 2009.  

 

Bibliografia Complementar: 

NEVES, D. P. Parasitologia Humana. São Paulo: Atheneu, 2000.  

CINERMAN, B.; FRANCO, M. A. Atlas de parasitologia: artrópodes, protozoários e 

helmintos. São Paulo: Atheneu, 1998.  

DE CARLI, G. A. Parasitologia clínica. São Paulo: Atheneu, 2001.  

REY, L. Dicionário de medicina e saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 

NEVES, D. P; Atlas Didático de Parasitologia. São Paulo; Atheneu, 2009.  

 

QUINTO SEMESTRE 

 

FÍSICO-QUÍMICA 

Ementa: Unidades e grandezas em físico-química. Gases. Soluções eletrolíticas. 

Termodinâmica. Cinética química. 

 

Bibliografia Básica: 

NETZ, P.A., ORTEGA, G.G. Fundamentos de físico química: uma abordagem conceitual 

para as ciências farmacêuticas. 1.ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

FLORENCE, A.T.; ATTWOOD, D. Princípios Físico-químicos em farmácia. São Paulo: 

EDUSP, 2003.  

ATKINS, P.L e [et. al.]. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2006.  

 

Bibliografia Complementar: 

ROZENBER, I. M. Química Geral. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.  
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LENZI, E., FAVERO, L. O. B., TANAKA, A. S. Química geral experimental. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 2004.  

BRADY, J. E.; HUMISTON, G. E.  Química geral - V.1. Rio de Janeiro: LTC, 1986  

RUSSELL, J.B. Química geral – V.1. São Paulo: Makron Books,1994.  

RUSSELL, J.B. Química geral – V.2. São Paulo: Makron Books,1994. 

 

 

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 

 

Ementa: A disciplina de Hematologia e hemoterapia estuda a fisiologia do sangue e as 

patogenias associadas, além da utilização terapêutica de componentes sanguíneos. 

 

Bibliografia Básica:  

ZAGO, M.A.; FALCÃO, R.P.; PASQUINI, R. Hematologia fundamentos e prática.  São 

Paulo: Atheneu, 2004. 

RAPAPORT, S.I. Hematologia introdução.  2ª edição. São Paulo: Roca. 1990. 

LORENZI, T.F. Atlas de hematologia: Clínica hematológica ilustrada. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 2006. 

 

Bibliografia complementar: 

RAVEL, R. Laboratório clínico: aplicações clínicas dos dados laboratoriais. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1997. 

WALLACH, J.B. Interpretação dos exames laboratoriais. 7a ed. São Paulo: Medsi,  

2003. 

GUYTON, A.C; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002. 

GOLDMAN, L. & AUSIELLO, D. Tratado de Medicina Interna- vol I. São Paulo: 

Elsevier, 2009. 

GOLDMAN, L. & AUSIELLO, D. Tratado de Medicina Interna- vol II. São Paulo: 

Elsevier, 2009. 

 

FARMACOLOGIA II 

 

Ementa: O programa envolve o estudo da utilização de grupos de medicamentos, que 

incluem: antiinflamatórios, antihistamínicos e fármacos que atuam no sistema endócrino e 

digestivo. O aluno compreenderá o uso terapêutico, as interações medicamentosas e a 

toxicidade desses fármacos. 

 

Bibliografia Básica: 

GOODMAN e GILMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica.  11. Ed. São Paulo: 

Mcgraw Hill Brasil, 2007 

RANG, H.P. [et al.]. Farmacologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.  

KESTER, M.;VRANA, K. E.; QURAISHI, S.A.;  KARPA, K. D. Farmacologia.  Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

GOLAN, D.E.. Principios de Farmacologia: A base fisiopatológica da farmacoterapia. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
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LEONE,G, S,G.; KATZUNG, B. G. Farmacologia básica e clínica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005 

DELUCIA, R.; OLIVEIRA-FILHO, R. M.; PLANETA, C.; AVELLAR, M.C.W. 

Farmacologia Integrada. São Paulo: Revinter, 2007. 

PAGE, C.; CURTIS, M.; SUTTER, M.; WALKER, M. Farmacologia Integrada. São Paulo: 

Manole, 2004.  

TOZER, T. N.; ROWLAND, M. Introdução a Farmacocinética e Farmacodinâmica. São 

Paulo: Artmed, 2009. 

 

QUÍMICA FARMACÊUTICA 

 

Ementa: O programa envolve o estudo do desenvolvimento de moléculas 

farmacologicamente ativas e visa potencializar seus efeitos terapêuticos e minimizar reações 

adversas, bem como, ressaltar possíveis interações medicamentosas. 

 

Bibliografia Básica: 

BARREIRO, E.J.; FRAGA, C.A.M. Química medicinal: as bases moleculares de ação dos 

fármacos. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

KOROLVKOVAS, A. [et al.]. Química farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1988. 

ANDREI, C.C. Da química medicinal à química combinatória e modelagem molecular: 

umcurso prático. São Paulo: Manole, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. Rio de  

Janeiro: Mc Graw Hill, 2006 

RUSSEL, J.B. Química geral. 2.ed. São Paulo : Pearson Makron Book, 1994. v.1. 

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. Porto Alegre : Bookman, 2006. 

MCMURRY, J. Química Orgânica: combo. 6 ed, Pioneira Thompson Learning, São Paulo, 

2005. 

BARBOSA, L.C.A. Química Orgânica: uma introdução às ciências agrárias e biológicas, 

UFV, Viçosa, 2000. 

 

MÉTODOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO I 

 

Ementa: O uso de exames complementares como ferramentas para o diagnóstico e 

acompanhamento clínico terapêutico.  Interpretação de análises clínico-laboratoriais, 

incluindo os exames histoquímicos, bioquímicos, imunológicos, biologia molecular, análises 

toxicológicas e outros métodos diagnósticos. 

 

Bibliografia Básica: 

FERRIER, D. R. Bioquimica Ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

STITES, D [et.al.]. Imunologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2005. 

HENRY J.B. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais. São Paulo: 

Manole, 2008.  
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Bibliografia Complementar: 

ASHWOOD, E.R.; BURTIS, C.; BRUNS, D.E. Fundamentos de química clínica – TIETZ.  

São Paulo: Elsevier, 2008. 

STITES, D [et.al.]. Imunologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2005. 

WALLACH, J.B. Interpretação dos exames laboratoriais. 7a ed. São Paulo: Medsi, 2003. 

GOLDMAN, L. & AUSIELLO, D. Tratado de Medicina Interna- vol I. São Paulo: 

Elsevier, 2009. 

GOLDMAN, L. & AUSIELLO, D. Tratado de Medicina Interna- vol II. São Paulo: 

Elsevier, 2009. 

 

CLÍNICA DAS DOENÇAS INFECCIOSAS 

 

Ementa: A disciplina Clínica das doenças infecciosas oferta aos estudantes de graduação 

conhecimentos sobre os aspectos clínicos, diagnósticos, terapêuticos, epidemiológicos e 

profiláticos das principais doenças infecciosas e parasitárias existentes no Brasil, com enfoque 

as doenças emergentes causadas por vírus, bactérias, protozoários e fungos. 

 

Bibliografia Básica: 

SCHECHRTER, MAURO, MARANGONI, DENISE VANTIL. Doenças infecciosas: 

conduta diagnostica e terapêutica. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1990. 

VERONESI, RICARDO, Tratado de infectologia V 01. São Paulo: Atheneu., 2005. 

VERONESI, RICARDO. Tratado de infectologia V 02. São Paulo: Atheneu., 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

WALLACH, JACQUES. Interpretação de exames laboratoriais. Rio de Janeiro: Ed. 

Guanabara Koogan, 2003. 

LEVINSON, WARREN. Microbiologia medica e imunologia. Porto Alegre:  MCGRAW-

HILL, 2010.  

BROOKS, GEO. F., CAROLL, KAREN C, BUTEL, JANET, MORSE, STEPHEN A. S., 

MIETZNER, TIMOTHY A. Microbiologia Médica. Porto Alegre: MCGRAW-HILL, 2010. 

COURA, JOSE RODRIGUES. Síntese das doenças infecciosas e parasitarias. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 

BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE.  Doenças infecciosas e parasitárias: Guia de bolso. 

Brasília. 2006. 

 

SEXTO SEMESTRE 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

Ementa: Estudo sobre história, evolução e objetivos da Assistência Farmacêutica no Brasil. 

Travar conhecimento sobre as várias etapas que compõem o ciclo da Assistência 

Farmacêutica.  Reflexão sobre a prática da Atenção Farmacêutica nos serviços de saúde bem 

como do papel do farmacêutico na organização da saúde e na política de medicamentos. 

Estabelecer conhecimento sobre o Sistema Público de Saúde Brasileiro (SUS) e o impacto da 

Judicialização da Saúde no orçamento da saúde pública. Desenvolver parâmetros que possam 

contribuir na elaboração de listas de Medicamentos Essenciais, no desenvolvimento do Uso 

Racional de Medicamentos, na identificação de Problemas Relacionados a Medicamentos 

(PRMs), análise do impacto da Automedicação e da Propaganda de Medicamentos para o 

país. Analisar o impacto e necessidade de Hospitais Sentinelas e Farmácias Notificadoras no 
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conhecimento de possíveis PRMs identificados na pós-comercialização de medicamentos. 

Estabelecer uma análise crítica sobre a Venda de Medicamentos online e o impacto sobre a 

Automedicação.     

 

 

Bibliografia Básica: 

OSÓRIO-CASTRO, C.G. Estudos de utilização de medicamentos: noções básicas. Rio de 

Janeiro: FIOCRUZ, 2000. 

GOMES, M.J.; REIS, A.M.M. Ciências Farmacêuticas: uma abordagem em farmácia 

Hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2001. 

GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. 10.ed. Rio de Janeiro: 

Mc Graw Hill, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

ZUBIOLI, A. A farmácia clínica na farmácia comunitária. Brasília: Ethosfarma, 2001. 

BOFF, C. Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica. Brasília: Organização Pan 

Americana. 2002. 

NOVAES, M. R. C. Assistência Farmacêutica ao Idoso. Thesaurus, 2007. 

BISSON, M. P. Farmácia Clínica & Atenção Farmacêutica. 2ª. Ed.  Manole, 2006. 

LOPES, E. M. Reforma Do Sistema Da Atenção Hospitalar Brasileira. Ministério da 

Saúde, 2004. 

 

FARMACOTÉCNICA 

 

Ementa: Introdução à farmacotécnica. Posologia e Receita. Fórmulas e Componentes. 

Adjuvantes farmacotécnicos. Incompatibilidades. Soluções. Sacaróleos. Pós. Cápsulas. 

Comprimidos. Emulsões. Suspensões. Semissólidos. Supositórios e óvulos. Injetáveis. 

Sistemas de Liberação de Fármacos. 

 

Bibliografia Básica: 

ANSEL, H.C.; POPOVICH, N.G; ALLEN Jr., L.V. Farmacotécnica: formas farmacêuticas 

& sistemas de liberação de fármacos. 6.ed. São Paulo: Premier, 2006. 

PRISTA, N.L.; ALVES, C.A.; MORGADO, R. Tecnologia farmacêutica. 6.ed. Vol. 1. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 

PRISTA, N.L.; ALVES, C.A.; MORGADO, R. Tecnologia farmacêutica. 6.ed. Vol. 2. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

AULTON, M.E. Delineamento de formas farmacêuticas. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005 

FERREIRA, A. O. Guia Prático da Farmácia Magistral. V.1. São Paulo: Pharmabooks, 

2008. 

FERREIRA, A. O. Guia Prático da Farmácia Magistral. V.2. São Paulo: Pharmabooks, 

2008 

GENNARO, A.R. Remington: a Ciência e a Prática da Farmácia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2004. 

THOMPSON, J.E. Prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. 8.ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Ementa: O programa envolve a analise dos princípios e fundamentos legais e  didático-

pedagógicos que embasam o ensinamento da vigilância sanitária no país, abrangendo, 

envolvendo o histórico das políticas de saúde no Brasil: sistemas de saúde – Sistema Único de 

Saúde. Modelos assistenciais de saúde. 

 

Bibliografia Básica: 

COSTA, E. A, RANGEL, M.  2007, Comunicação em Vigilância Sanitária: Princípios e 

Diretrizes para uma política, Bahia. Ed. EdfuBa. 180p.  

MARQUES, M. C. et al. 2002. Casos e fatos da Vigilância Sanitária sobre a saúde da 

sociedade, São Paulo, Sobravime, CVS. 493p.  

ROZENFELD, S (org) 2000. Fundamentos da Vigilância Sanitária, Rio de Janeiro, ed. 

Fiocruz, 304 p. 

 

Bibliografia Complementar: 

SOUTO, ANA CRISTINA. 1961. Saúde e Política: a Vigilância Sanitária no Brasil 

1976/1994; Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamento, 2004, 227p.   

PDVISA: Plano Diretor de Vigilância Sanitária. Brasília,. Edição 2007. Ed. Anvisa, 26p. 

BRASIL,MS.  Uso Racional de Medicamentos, Ed. Ministério da Saúde,Brasília, 2012, 

154p  

BRASIL, MS. MANUAL: Monitoramento de Propaganda de Produtos Sujeitos à 

Vigilância Sanitária, Brasília, 2005, 136p. 

GERMANO, P. M. L., Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos, São Paulo, Ed. Varela, 

2001, 629p. 

 

ESTÁGIO I 

 

Ementa: Atividades práticas sob a forma de estágio, supervisionadas, relativas à atuação do 

profissional farmacêutico na área de Análises Clínicas nos campos da uroanálise, 

parasitologia e microbiologia. 

 

Bibliografia Básica: 

NEVES, DP; BITTENCOUT NETO, JB. Atlas didático de Parasitologia. São Paulo: 

Atheneu, 2008. 

MOURA RA; WADA CS; PURCHIO A.Técnicas de laboratório. São Paulo: Atheneu, 

2004. 

KONEMAN, E. W. Diagnóstico Microbiológico: Texto e Atlas Colorido. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

WALLACH, J. Interpretação de exames laboratoriais. São Paulo: Medsi, 2003. 

RAVEL, R. Laboratório clínico: aplicações clínicas dos dados laboratoriais. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1997. 

BERENGUER, J. G. Manual de Parasitologia. São Paulo: Argos, 2007. 

TORTORA, G J; FUNKE, B R; CASE C  L. Microbiologia. Porto Alegre. Artmed. 2003. 
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NEVES DP. Parasitologia Humana. São Paulo: Atheneu, 2005.  

 

FARMACOLOGIA CLÍNICA I 

 

Ementa: Interação dos princípios de farmacologia e da terapêutica. Princípios de 

farmacoterapêutica clínicanas diversas doenças. Ensaios clínicos. Interações medicamentosas. 

Anti-coagulantes. Tratamento e prevenção das doenças tromboembólicas. Farmacologia 

cardiovascular. Tratamento da hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca 

congestiva, arritmias cardíacas. Diuréticos. 

 

Bibliografia Básica: 

GOODMAN & GILMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. Rio de Janeiro: Mc 

Graw Hill, 11° edição, 2006. 

RANG, H.P.; DALE, H.P.; RITTER, J.M. Farmacologia. Rio de Janeiro: Elservier, 6. ed., 

2009 

KATZUNG, B.G. Farmacologia: Básica e Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

9.ed., 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

KESTER, M.; VRANA, K. E.; QURAISHI, S.A.; KARPA, K.D. Farmacologia. Rio de 

Janeiro: Elservier, 2008 

VOEUX, P.L. Farmacologia Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil: Tratado de Medicina Interna. Rio de 

Janeiro:Elsevier, 22a edição, 2005. 

DELUCIA, R.; PLANETA, C.S.; GALLACCI, M. Farmacologia Integrada. Rio de Janeiro: 

Revinter, 3. Ed., 2007. 

DESTRUTI, A.B.; ARONE, E. M.; PHILIPPI, M. L. D. S. Cálculos e conceitos em 

farmacologia. São Paulo: Senac, 7. Ed, 2004. 

 

SÉTIMO SEMESTRE 

 

FARMÁCIA HOSPITALAR 

 

Ementa: Estudo sobre história, estrutura e objetivos do hospital e da farmácia hospitalar.  

Análise de metodologias utilizadas no armazenamento, na padronização e na distribuição de 

medicamentos. Travar conhecimento sobre as áreas de atuação do farmacêutico Hospitalar: 

Quimioterapia, Serviço de Informação sobre Medicamentos, Radiofármacos, Nutrição 

Parenteral, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Farmacotécnica Hospitalar. 

Reflexão sobre o papel do farmacêutico em uma equipe de saúde e da implantação de 

metodologias de qualidade hospitalar (Acreditação Hospitalar). 

 

Bibliografia Básica: 

BISSON, P. Farmácia Hospitalar: um enfoque em sistemas de saúde. 1.ed. São Paulo: 

Manole, 2002. 

GOMES, M.J.V.M.; REIS, A.M.M. Ciências farmacêuticas: uma abordagem em farmácia 

hospitalar. 1.ed. São Paulo: Atheneu, 2003. 

FERRACINI, F. T.; BORGES FILHO, W.M. Prática farmacêutica no ambiente hospitalar: 

do planejamento à realização. São Paulo: Atheneu, 2006. 
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Bibliografia Complementar: 

BISSON, P. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. 2 ed. São Paulo: Manole, 2006. 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia Básico para a Farmácia Hospitalar. Ministério 

da Saúde, 1994. 

CHARPENTIER, B; HARLAY, A. Conceitos Básicos para a Prática Farmacêutica. 

Andrei, 2002. 

GOODMAN & GILMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. Rio de Janeiro: Mc 

Graw Hill, 11° edição, 2006. 

LOPES, E. M. Reforma da Atenção Hoispitalar Brasileira. Ministério da Saúde, 2004. 

 

TECNOLOGIA FARMACÊUTICA 

 

Ementa: Introdução à tecnologia farmacêutica. Boas práticas de fabricação. Insumos 

farmacêuticos. Tecnologia das formas farmacêuticas sólidas: pós, granulados, cápsulas, 

comprimidos e comprimidos revestidos. Águas para fins farmacêuticos. Tecnologia das 

formas farmacêuticas líquidas não estéreis, suspensões, formas semi-sólidas e formas de 

liberação modificada. Esterilização e área limpa. Tecnologia de produtos estéreis. Legislação, 

garantia da qualidade e validação de processos. Novas formas farmacêuticas, Formas 

Farmacêuticas de Liberação Modificada e Materiais de Embalagens de Medicamentos. 

 

Bibliografia Básica: 

AULTON, M.E. Delineamento de formas farmacêuticas. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

PRISTA, N.L.; ALVES, C.A.; MORGADO, R. Tecnologia farmacêutica. 6.ed. Vol. 1. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 

LACHMAN, L.; LIEBERMAN, H.A.; KANIG, J.L. Teoria e prática na indústria 

farmacêutica. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. V.1 e 2. 

 

Bibliografia Complementar: 

ANSEL, H.C.; POPOVICH, N.G; ALLEN Jr., L.V. Farmacotécnica: Formas Farmacêuticas 

& Sistemas de Liberação de Fármacos. 6.ed. São Paulo: Premier, 2000.  

ABIFARMA. Indústria Farmacêutica e Cidadania. São Paulo: ABIFARMA, 1997. 

BRASIL. Farmacopéia Brasileira 5ª Edição. 1v. ANVISA-FIOCRUZ, 2010. 

BRASIL. Resolução RDC nº 17 de 16 de abril de 2010: dispõe sobre as Boas Práticas 

de Fabricação de Medicamentos. DOU de 19/04/2010. 

GENNARO, A.R. Remington : a ciência e a prática da Farmácia.  Guanabara 

Koogan, 2004. 

 

ESTÁGIO II 

 

Ementa: Atividades práticas sob a forma de estágio, supervisionadas, relativas à atuação do 

farmacêutico na área de Análises Clínicas na realização de exames laboratoriais, manuseio de 

amostras biológicas, controle de qualidade e biossegurança, nos campos da hematologia, 

imunologia e bioquímica. 

 

Bibliografia Básica: 

GAU A; COWAN R; O'REILLY D ST J. Bioquímica clínica: Um texto ilustrado em cores. 

Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan. 2001.  

ROSEN, F; GEHA, R. Estudo de casos em imunologia: um guia clínico. Porto Alegre. 

Artmed. 2002. 
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ZAGO, M.A.; FALCÃO, R.P.; PASQUINI, R. Hematologia fundamentos e prática.  São 

Paulo: Atheneu, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

MOURA RA; WADA CS; PURCHIO A.Técnicas de laboratório. São Paulo: Atheneu, 

2004. 

MOTTA, V. T. Bioquímica Clinica para o Laboratório.  São Paulo: Medbook, 2009. 

STITES, D [et.al.]. Imunologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

WALLACH, J. Interpretação de exames laboratoriais. São Paulo: Medsi, 2003. 

LORENZI, T.F. Atlas de hematologia: clínica hematológica ilustrada. 1.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006 

 

FARMACOLOGIA CLÍNICA II 

 

Ementa: Interação dos princípios de farmacologia e da terapêutica. Princípios de 

farmacoterapêutica clínica nas diversas doenças. Ensaios clínicos. Interações medicamentosas. 

Aplicação prática dos diferentes tipos de fármacos. Fármacos antiparasitários. Terapia das 

parasitoses e enfermidades tropicais. Fármacos antibacterianos e antifúngicos. Terapia das 

infecções bacterianas e fúngicas. Septicemia. Escolha de antibacterianos segundo o tropismo, 

a microbiota e o antibiograma. Fármacos antiretrovirais. Terapia da SIDA. Fármacos 

antineoplásicos. Controle do crescimento tumoral. Quimioterapia do câncer. 

 

Bibliografia Básica: 

GOODMAN & GILMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. Rio de Janeiro: Mc 

Graw Hill, 11° edição, 2006. 

RANG, H.P.; DALE, H.P.; RITTER, J.M. Farmacologia. Rio de Janeiro: Elservier, 6. ed., 

2009 

KATZUNG, B.G. Farmacologia: Básica e Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

9.ed., 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

KESTER, M.; VRANA, K. E.; QURAISHI, S.A.; KARPA, K.D. Farmacologia. Rio de 

Janeiro: Elservier, 2008 

VOEUX, P.L. Farmacologia Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil: Tratado de Medicina Interna. Rio de 

Janeiro:Elsevier, 22a edição, 2005. 

DELUCIA, R.; PLANETA, C.S.; GALLACCI, M. Farmacologia Integrada. Rio de Janeiro: 

Revinter, 3. Ed., 2007. 

DESTRUTI, A.B.; ARONE, E. M.; PHILIPPI, M. L. D. S. Cálculos e conceitos em 

farmacologia. São Paulo: Senac, 7. Ed, 2004. 

 

COSMETOLOGIA 

 

Ementa: Anatomia da pele e do cabelo. Fisiologia da pele e do cabelo. Preparações 

cosméticas de limpeza. Preparações cosméticas desodorantes e antiperspirantes. Preparações 

cosméticas protetoras. Preparações cosméticas hidratantes. Preparações cosméticas de 

maquiagem. Ativos cosméticos e novas tendências. 
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Bibliografia Básica: 

ANSEL, H.C.; POPOVICH, N.G; ALLEN Jr., L.V. Farmacotécnica: formas farmacêuticas 

& sistemas de liberação de fármacos. 6.ed. São Paulo: Premier, 2006. 

PRISTA, N.L.; ALVES, C.A.; MORGADO, R. Tecnologia farmacêutica. 6.ed. Vol. 

1.Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 

PRISTA, N.L.; ALVES, C.A.; MORGADO, R. Tecnologia farmacêutica. 6.ed. Vol. 

2.Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

AULTON, M.E. Delineamento de formas farmacêuticas. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005 

FERREIRA, A. O. Guia Prático da Farmácia Magistral. V.1. São Paulo: Pharmabooks, 

2008. 

FERREIRA, A. O. Guia Prático da Farmácia Magistral. V.2. São Paulo: Pharmabooks, 

2008 

GENNARO, A.R. Remington: a Ciência e a Prática da Farmácia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2004. 

THOMPSON, J.E. Prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. 8.ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 

 

OITAVO SEMESTRE 

 

TOXICOLOGIA 

 

Ementa: Definição e conceitos básicos. Toxicocinética. Toxicodinâmica. 

Farmacotoxicologia. Análise Toxicológica. Mecanismos de biotransformação. 

Fitotoxicologia. Toxicologia industrial, agrícola, alimentar, social e ambiental. Aspectos da 

toxicologia forense. 

 

Bibliografia Básica: 

LOPES, A.C. Fundamentos de toxicologia clínica. 1.ed: Atheneu, 2006. 

OGA, S. Fundamentos de toxicologia. São Paulo: Atheneu, 2008.  

PASSAGLI, M. Toxicologia forense. Teoria e Prática. 1.ed.São Paulo: Millenium, 2007 

 

Bibliografia Complementar: 

LIMA, D.R. Manual de Farmacologia Clínica, Terapêutica e Toxicologia. Rio de Janeiro. 

Medsi, 2004. 

GOODMAN e GILMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica.  11. Ed. São Paulo: 

Mcgraw Hill Brasil, 2007. 

CIRIADES, P.G.J. Manual de Patologia Clínica: análises clínicas, toxicologia, biologia 

molecular, citologia. 1ª ed. Atheneu, 2009. 

MORAES, M.V.G. Doenças ocupacionais agentes: físico, químico, biológico, ergonômico. 

1ª ed. Iatria, 2010. 

LEONE,G, S,G.; KATZUNG, B. G. Farmacologia básica e clínica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005. 
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HOMEOPATIA 

 

Ementa: História. Princípios. Escolas Homeopáticas. Legislação. Farmacologia homeopática. 

Insumos ativos e inertes. Classificação dos medicamentos. Métodos de preparo. Bioterápicos. 

Agravação. Receituário. 

 

Bibliografia Básica: 

LATHOUD, J. A . Estudos de matéria médica homeopática. São Paulo: Organon, 2004. 

FARMACOPÉIA HOMEOPÁTICA BRASILEIRA. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2003. 

FONTES, O.L. Farmácia Homeopática.  2.ed. Barueri: Manole, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

KOSSAK-ROMANACH, A. Homeopatia em 1000 conceitos. São Paulo: Elcid, 2003. 

SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos:  São Paulo: Santos, 2000. 

VANNIER, L.; POIRIER, J. Tratado de Matéria médica homeopática: São Paulo: Andrei, 

1987. 

DEMARQUE, D. Homeopatia: medicina de base experimental. São Paulo: Abraham 

Brickmann. 2ed, 2002 

BRASIL. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único 

de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. 

 

ESTÁGIO III 

 

Ementa: Acompanhamento de diferentes etapas do ciclo logístico de medicamentos. Uso 

racional de medicamentos para as patologias mais prevalentes em atendimento ambulatorial. 

Manejo, dispensação correta e orientação sobre fármacos. 

 

Bibliografia Básica: 

GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. 10.ed. Rio de Janeiro: 

Mc Graw Hill, 2006. 

KATZUNG, B.G. Farmacologia básica e clínica. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

LIMA, D.R. Manual de farmacologia clínica, terapêutica e toxicologia. Rio de Janeiro: 

Médse, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

ZUBIOLI, A. A farmácia clínica na farmácia comunitária. Brasília: Ethosfarma, 2001. 

RANG, H.P. [et al.]. Farmacologia. 5.ed.  Rio de Janeiro: Elservier, 2004. 

PAGE, C. [et al.]. Farmacologia integrada. São Paulo: Manole, 2004. 

BOFF, C. Consenso Brasileiro de Atenção farmacêutica. Brasília: Organização Pan -

Americana, 2002. 

BISSON, P. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. 2 ed. São Paulo: Manole, 2006. 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS 

 

Ementa: Definições. Garantia de Qualidade. Boas Práticas de Fabricação. Boas Práticas De 

Laboratório. Aspectos operacionais e metodológicos relativos aos diversos testes físico-

químicos e microbiológicos para determinação da qualidade de insumos e dos princípios 

ativos em fármacos, medicamentos, cosméticos, saneantes, domissanitários e correlatos. 
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Estudo dos parâmetros farmacopéicos utilizados na avaliação da qualidade de insumos, 

fármacos, medicamentos e cosméticos. Estudo dos fatores que interferem na estabilidade dos 

medicamentos, determinação de prazo de validade. Estudo de detecção de pirogênios em 

produtos farmacêuticos. 

 

Bibliografia Básica: 

BRASIL. Farmacopéia Brasileira 5ª Edição. 2v. ANVISA-FIOCRUZ, 2010.  

GIL, E.S. Controle físico-químico de qualidade de medicamentos. São Paulo: 

Pharmabooks, 2007. 

PINTO, T.J.A. Controle biológico de qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e 

cosméticos. São Paulo: Atheneu, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Resolução RDC nº 17 de 16 de abril de 2010: dispõe sobre as Boas Práticas 

de Fabricação de Medicamentos. DOU de 19/04/2010.  

AULTON, M.E. Delineamento de formas farmacêuticas. Artmed, 2005. 

TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, C.L. Microbiologia. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 

2005. 

AULTON, M.E. Delineamento de formas farmacêuticas. Artmed, 2005. 

GENNARO, A.R. Remington : a ciência e a prática da farmácia.  Guanabara 

Koogan, 2004. 

 

ESTUDOS CLÍNICOS EM FARMÁCIA I 

 

Ementa: Atividade teórica supervisionada em situações reais de vida integrando a instituição 

e comunidade, abrangendo discussões nas três grandes áreas farmacêuticas: análises clínicas, 

medicamentos e alimentos. 

 

Bibliografia Básica: 

KASPER, et al. Harrison medicina interna. V.1. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2006. 

KASPER, et al. Harrison medicina interna. V.2. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2006. 

GOODMAN, G.A. Goodman e Gilman: as bases farmacológicas da terapêutica. Rio de 

Janeiro: Mc Graw Hill, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

CIRIADES, P.G.J. Manual de patologia clínica: análises clínicas, toxicologia, biologia 

molecular, celular. São Paulo: Atheneu, 2009. 

RAVEL, R. Laboratórico clínico: aplicações clínicas dos dados laboratoriais. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 

CECCHI, H.M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. São Paulo: 

Campos, 1999, 

THOMPSON, J.E. Prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. 8.ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 

FERRACINI, F.T. Prática Farmacêutica no ambiente hospitalar: do planejamento a 

realização.  São Paulo: Atheneu, 2005. 
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FARMACOVIGILÂNCIA 

 

Ementa: O programa envolve a analise dos princípios e fundamentos legais e  didático-

pedagógicos que embasam o ensinamento da Farmacoepidemiologia no país e no mundo, 

abrangendo a Farmacovigilância e os Estudos de Utilização de medicamentos. 

 

Bibliografia Básica: 

CASTRO, C. G. S. O;(Coord) Estudos de Utilização de Medicamentos – Noções Básicas, 

Rio de Janeiro, Editora FioCruz, 2000, 92p.  

CASTRO, L. L. C. (org). 2001. Fundamentos de Farmacoepidemiologia: uma introdução 

ao estudo da farmacoepidemiologia. Campo Grande; [Grupo de Pesquisa em Uso Racional de 

Medicamentos. GRUPURAM], 180p. 

LAPORTE, J. R., TOGNONI, G. Principios de epidemiologia del medicamento. 

Barcelona.Masson-Salvat,2nd ed. 1993. http://www.icf.uab.es/pem/llibre.htm 

 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL, MS. Uso Racional de Medicamentos, Ed. Ministério da Saúde,Brasília, 2012, 

154p  

BARROS, J. A C. 2004. Políticas Farmacêuticas: A serviço dos Interesses da Saúde?, 

Brasília: UNESCO,  272p 

RIECK, ELISA BRUST, LEFFA, FABIANO MATTOS, HEINECK, ISABELA. Assistência 

Farmacêutica: Contribuições para produção, gestão e  utilização de medicamentos,  
2010, Ed. DACASA. 263p.. 

OMS, Segurança dos Medicamentos: Um Guia para detectar e notificar reações adversas 

a medicamentos, OPAS, 2004, 18p. 

BISSON, M. P., Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica, Ed. Manoel 2007, 371p. 

 

NONO SEMESTRE 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

 

Ementa: Regimento e Normas do TCC. Aspectos teóricos e metodológicos de pesquisa 

necessários à elaboração de projeto de pesquisa. Desenvolvimento e elaboração de um pré-

projeto e de um projeto de pesquisa. O aluno deverá construir a proposta de um projeto de 

trabalho científico em todas as suas etapas, integralizando os conhecimentos/saberes 

adquiridos ao longo de sua formação acadêmica. 

 

Bibliografia Básica: 

MOROZ, M.; GIANFALDONI, M. H. T. A. O processo de pesquisa: iniciação. 2° Edição. 

Brasília: liber livros, 2006. 

SALOMON, D. V. A maravilhosa incerteza: pensar, pesquisar e criar. 2° Edição. São Paulo: 

Martins Fontes Editora, 2006. 

SIQUEIRA, M. ª; S.; RAMPAZZO, L. Monografias e teses: das normas técnicas ao projeto 

de pesquisa. 3° Edição. SAO PAULO: LOYOLA editora, 2005. 
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Bibliografia Complementar: 

DINIZ, D.; SUGAI, A.; GUILHEM, D.; SQUINCA, F. (Orgs.). Ética em pesquisa: temas 

globais. 1° Edição. Edunb, Brasília, 2008 

LEITE, F. T. Metodologia cientifica: métodos e técnicas de pesquisa. 1° Edição. SAO 

PAULO: idéias e letras  editora, 2008 

SHIRATORI, K.; SILVA, R. C. L. Pesquisa em saúde: termos, expressões e modelos 

utilizados. 1° Edição.  Rio de Janeiro: AGUIA DOURADA , 2009. 

SPECTOR, N. Manual para redação de teses, projetos de pesquisa e artigos científicos. 2° 

Edição.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

VIEIRA, S. Metodologia científica para a área de saúde. Rio de Janeiro: Elsevier editora, 

2001. 

 

BROMATOLOGIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

 

Ementa: Conceitos. Alimentos e produtos alimentícios. Aspectos de química bromatológica. 

Composição básica dos produtos alimentícios e valor nutritivo. Substâncias inorgânicas na 

alimentação. Águas minerais e bebidas. Aditivos em alimentos e fiscalização de alimentos. 

Nutracêuticos. Controle de qualidade físico-químico e microbiológico de alimentos. 

Tecnologia dos cereais. Tecnologia dos produtos de origem animal. Tecnologia de frutas e 

vegetais. 

 

Bibliografia Básica: 

EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Atheneu, 2005. 

BOBBIO, F.O.; BOBBIO, P.A. Introdução à química de alimentos. 3.ed. São Paulo: 

Varela, 2003. 

ORDOÑES, J.A.; et al. Tecnologia de alimentos: componentes dos alimentos e processos. 

Porto Alegre: Artmed, 2005. V1 e 2. 

 

Bibliografia Complementar: 

BOBBIO, F.O.; BOBBIO, P.A. Manual de laboratório de química de alimentos. São 

Paulo: Varela, 2003. 

GAVA, A. Princípios de tecnologia de alimentos. São Paulo: Nobel, 1984. 

ARAÚJO, J.M.A. Química de alimentos. 3.ed. Viçosa: UFV, 2006. 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ (São Paulo) Normas analíticas do INSTITUTO ADOLFO 

LUTZ. Métodos químicos e físicos para análise de alimentos. 3ª ed. V.1. São Paulo, 2008. 

Disponível em: 

http://www.ial.sp.gov.br/index.php?option=com_remository&Itemid=7&func=select&orderb

y=1&Itemid=7 

 

ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS FARMACÊUTICAS 

 

Ementa: Economia: definição e objeto. Teoria micro e macroeconômica. Globalização e 

novos modelos de desenvolvimento. Administração: definição e objeto. As técnicas 

administrativas. O setor farmacêutico no Brasil: das grandes indústrias ao funcionamento das 

farmácias 

 

Bibliografia Básica: 

PINHO, D. & VASCONCELLOS, M. (orgs.) Manual de Economia: Equipe de Professores 

da USP. São Paulo. Editora Saraiva, 2005. 
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STIGLITZ, Joseph & WALSH, Carl., Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro. Editora 

Campus, 2003. 

STIGLITZ, Joseph & WALSH, Carl., Introdução à Macroeconomia. Rio de Janeiro. Editora 

Campus, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

BAER, Werner. A Economia Brasileira.São Paulo: Nobel, 2003. 

JAIME, B. Epidemiologia; economia, política e saúde. São Paulo: UNESP, 1991. 

MANKIW, N.G. Introdução a economia. 3.ed. São Paulo: Thomson Learning, 2004. 

ROSSETTI, J.P. Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 2000. 

SINGER, P. Aprender economia. 22.ed. São Paulo: Contexto, 2002. 

 

ESTUDOS CLÍNICOS EM FARMÁCIA II 

 

Ementa: Continuação das atividades teóricas supervisionadas  abordadas nos estudos clínicos 

em Farmácia I abordando situações reais de vida integrando a instituição e comunidade, 

abrangendo discussões nas três grandes áreas farmacêuticas: análises clínicas, medicamentos e 

alimentos. 

 

Bibliografia Básica: 

KASPER, et al. Harrison medicina interna. V.1. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2006. 

KASPER, et al. Harrison medicina interna. V.2. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2006. 

GOODMAN, G.A. Goodman e Gilman: as bases farmacológicas da terapêutica. Rio de 

Janeiro: Mc Graw Hill, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

CIRIADES, P.G.J. Manual de patologia clínica: análises clínicas, toxicologia, biologia 

molecular, celular. São Paulo: Atheneu, 2009. 

RAVEL, R. Laboratórico clínico: aplicações clínicas dos dados laboratoriais. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 

CECCHI, H.M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. São Paulo: 

Campos, 1999, 

THOMPSON, J.E. Prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. 8.ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 

FERRACINI, F.T. Prática Farmacêutica no ambiente hospitalar: do planejamento a 

realização.  São Paulo: Atheneu, 2005. 

 

ESTÁGIO IV 

 

Ementa: Atividade prática supervisionada nos campos da bromatologia enfocando métodos 

de controle de qualidade 

 

Bibliografia Básica: 

EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Atheneu, 2005. 

BOBBIO, F.O.; BOBBIO, P.A. Introdução à química de alimentos. 3.ed. São Paulo: 

Varela, 2003. 

GAVA, A. Princípios de tecnologia de alimentos. São Paulo: Nobel, 2005. Vol 1 e 2. 
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Bibliografia Complementar: 

SALINAS, R D. Alimentos e nutrição: Introdução a Bromatologia. São Paulo. Artmed. 

2002 

ARAÚJO, J.M.A. Química de alimentos. 3.ed. Viçosa: UFV, 2006. 

BOBBIO, F.O.; BOBBIO, P.A. Manual de laboratório de química de alimentos. São 

Paulo: Varela, 2003. 

FRANCO, EGM; LANDGRAF, M. Microbiologia de alimentos. Ed. Atheneu, 2005. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Métodos físico-quimico para análise de alimentos. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2005 

 

DÉCIMO SEMESTRE 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

 

Ementa: Regimento e Normas do TCC. Subsídios teóricos e metodológicos de pesquisa 

necessários à elaboração do TCC. Desenvolvimento, elaboração e confecção do Trabalho de 

Conclusão de Curso, na forma de artigo científico. Apresentação do TCC à banca 

examinadora. 

 

Bibliografia Básica: 

DINIZ, D.; SUGAI, A.; GUILHEM, D.; SQUINCA, F. (Orgs.). Ética em pesquisa: temas 

globais. 1° Edição. Edunb, Brasília, 2008 

LEITE, F. T. Metodologia científica: métodos e técnicas de pesquisa. 1° Edição.SAO 

PAULO: idéias e letras  editora, 2008. 

SIQUEIRA, M. ª; S.; RAMPAZZO, L. Monografias e teses: das normas técnicas ao projeto 

de pesquisa. 3° Edição. SAO PAULO: Loyola editora, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

MEIRELLES, F. S.; CRUZ, C.; RIBEIRO, U.  Metodologia cientifica: teoria e pratica. 2° 

Edição. Rio de janeiro: Axcel Books do Brasil Editora, 2004 

SALOMON, D. V. A maravilhosa incerteza: pensar, pesquisar e criar. 2° Edição. São 

Paulo: Martins Fontes Editora, 2006 

SPECTOR, N.  Manual para redação de teses, projetos de pesquisa e artigos científicos. 

2° Edição.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

SHIRATORI, K.; SILVA, R. C. L. Pesquisa em saúde: termos, expressões e modelos 

utilizados. 1° Edição.  Rio de Janeiro: Águia Dourada, 2009. 

VIEIRA, S. Metodologia científica para a área de saúde. Rio de Janeiro: Elsevier editora, 

2001. 

 

ESTÁGIO V 

 

Ementa: Atividade prática supervisionada em situações reais de vida e de trabalho nas áreas 

de análises clínicas, farmácia comunitária, manipulação ou outros campos de atuação do 

farmacêutico. 

 

Bibliografia Básica: 

VIEIRA, J. L. Código de Ética e Legislação do Farmacêutico. São Paulo: EDIPRO, 2008. 

ZUBIOLI, A. Ética Farmacêutica. São Paulo: Sobravime, 2004. 

BISSON, M. P. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. São Paulo: Manole, 2007. 
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Bibliografia Complementar: 

MARQUES, L.A.M. Atenção farmacêutica em distúrbios menores. São Paulo: Medfarma, 

2008. 

HENRY J.B. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais. São Paulo: 

Manole, 2008. 

CECCHI, H.M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. São Paulo: 

Campos, 1999,THOMPSON, J.E. Prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. 

8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

THOMPSON, J.E. Prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. 8.ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 

FERRACINI, F.T. Prática Farmacêutica no ambiente hospitalar: do planejamento a 

realização.  São Paulo: Atheneu, 2005. 

 

ESTUDOS CLÍNICOS EM FARMÁCIA III 

 

Ementa: Esta disciplina dá continuidade à disciplina Estudos Clínicos em Farmácia II e  

abrange a discussão de casos clínicos entre as três grandes áreas da farmácia: análises clínicas, 

medicamentos e alimentos, em um nível de maior aprofundamento. O conhecimento adquirido 

em todo o curso de farmácia far-se-á necessário para a discussão dos casos clínicos, que 

exigirão conhecimento interdisciplinar para a sua resolução.  

 

Bibliografia Básica: 

GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. 10.ed. Rio de Janeiro: 

Mc Graw Hill, 2006. 

BOBBIO, F.O.; BOBBIO, P.A. Introdução à química de alimentos. 3.ed. São Paulo: 

Varela, 2003. 

HENRY J.B. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais. São Paulo: 

Manole, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

LIMA, D.R. Manual de farmacologia clínica, terapêutica e toxicologia. Rio de Janeiro: 

Médse, 2004. 

GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. Cecil: Tratado de Medicina Interna. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 22a edição, 2005. 

LORENZI, T.F. Atlas de hematologia: clínica hematológica ilustrada. 1.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006 

ORDOÑES, J.A.; et al. Tecnologia de alimentos: componentes dos alimentos e processos. 

Porto Alegre: Artmed, 2005. V1 e 2. 

WALLACH, J. Interpretação dos exames laboratoriais. São Paulo: Medsi, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

Apêndice B 

 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. O presente Regulamento tem por finalidade normatizar o Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Graduação em Farmácia– Bacharelado Presencial - do 

UNIEURO, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais de Odontologia, 

instituídas pela Resolução CNE/CES Nº. 02, de 19/02/2002, e com a Lei do Estágio de 

Estudantes Nº. 11.788, de 25/9/2008. 

Parágrafo primeiro: O estágio, de que trata o caput deste artigo, é de caráter obrigatório. 

Parágrafo segundo: O estágio, de que trata o caput deste artigo, tem carga horária total de 800 

horas.  

 

Art. 2º. O estágio é desenvolvido tendo como referência às ementas contidas no respectivo 

plano de ensino, visando conferir competências e habilidades: 

I – aplicação dos conhecimentos apreendidos na formação acadêmica; 

II – planejamento e administração da assistência, bem como a sistematização da assistência e 

das práticas educativas em saúde. 

 

Art. 3º. O estágio tem como finalidades principais: 

I - Aprendizado de competências próprias da atividade profissional; 

II - Contextualização curricular; e 

III - Desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

CAPÍTULO II – DA CARACTERIZAÇÃO, OBJETIVOS E SUPERVISÃO 

Art. 4º. O estágio constitui-se em atividade curricular de ordem prática que permite 

aprofundar as relações do processo de formação com o processo de trabalho em saúde, 

respondendo às necessidades da população. 

Art. 5º. O estágio tem como requisitos:  

I - Matrícula e frequência regular do estudante; 

II - Celebração de termo de compromisso entre estudante, parte concedente do estágio e o 

UNIEURO; 
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III - Compatibilidade entre atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo 

de compromisso; e 

IV - Acompanhamento efetivo pelo professor orientador do UNIEURO e por supervisor da 

parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios e por menção de aprovação final. 

V - Celebração do termo de compromisso com o educando (representante/assistente legal) e 

parte concedente, indicando condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do 

curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário 

escolar; 

VI - Elaboração de normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 

estudantes. 

 

Art. 6º. O Estágio Curricular Supervisionado tem os seguintes objetivos: 

I – instrumentalizar o estagiário para a inserção no mercado de trabalho; 

II –  propiciar vivências na aquisição de competências para administração do processo de 

trabalho e da assistência integral em Farmácia; 

III – Proporcionar ao aluno o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo profissional 

Farmacêutico nos diversos campos de atuação e três principais áreas: medicamentos, 

alimentos e análises clínicas e toxicológicas. Possibilitando o desenvolvimento de habilidades 

especificas da profissão; 

Art. 7º. O número de alunos por docente supervisor estará vinculado à disponibilidade dos 

campos de estágio e será de, no máximo, dez estudantes. 

Art. 8º. Deverá haver a participação dos Farmacêuticos dos serviços de saúde no 

planejamento, no desenvolvimento, na supervisão e na avaliação das atividades do estudante 

durante o período do estágio. 

Art. 9º. As instituições que disponibilizam campos de Estágio devem manifestar seu interesse 

no desenvolvimento das atividades, na supervisão e avaliação do discente. 

 

CAPÍTULO III – DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO ESTÁGIO 

 

Art. 10. O Estágio Curricular Supervisionado terá como referência os seguintes princípios: 

I – criar a vinculação entre a educação, o trabalho e as práticas sociais; 



131 
 

II – incentivar o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão, visando ao 

aprofundamento da qualificação técnico-científica e ético-política do aluno, o 

desenvolvimento da profissão e divulgação dos conhecimentos produzidos; 

III – desenvolver postura crítica, reflexiva e espírito científico; 

IV – promover respeito aos valores ético-legais da profissão e ao ser humano; 

V – valorizar o exercício da cidadania; 

VI – estimular à participação e o envolvimento do discente: 

a) na construção do conhecimento e no aperfeiçoamento dos Planos de Disciplinas; 

b) do Projeto Pedagógico do Curso; 

c) na análise da problemática vivenciada e na intervenção na prática profissional e nas 

instituições-campo de Estágio, como elementos desencadeadores de processos de mudança e 

de melhoria da assistência prestada à clientela. 

VII – envolver o Farmacêutico do serviço no processo ensino-aprendizagem; 

VIII – valorizar o compromisso, de atitudes éticas e solidárias, e da importância da efetiva 

participação nos Serviços e Unidades de Saúde; 

IX – estabelecer compromisso com a apreensão da realidade, diagnóstico, priorização das 

necessidades de saúde da clientela, planejamento, execução, avaliação e aperfeiçoamento da 

assistência, e, também, com a gerência dos serviços de saúde e com o processo de formação 

dos trabalhadores de Farmácia; 

X – promover a valorização dos princípios de universalidade, equanimidade, hierarquização, 

integralidade e resolutividade das ações de saúde em todos os níveis de assistência. 

CAPÍTULO IV – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E METODOLOGIA 

Art. 11. O Estágio Curricular Supervisionado deve propiciar os conteúdos programáticos 

previstos para essa atividade acadêmica no PPC de Farmácia. 

Art. 12. Do cronograma constarão todas as atividades desenvolvidas para alcance do perfil e 

dos objetivos propostos, bem como as relacionadas à elaboração do relatório final e à sua 

divulgação. 

Art. 13. O relatório deverá conter: 

I – introdução; 

II – desenvolvimento; 
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III – metodologia (contemplar o caminho percorrido para a resolução das dificuldades 

apontadas no diagnóstico); 

IV – resultados obtidos e sua aplicabilidade na prática, relevância para a clientela, família e 

equipe de trabalho da Instituição envolvida; 

V – utilização das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

CAPÍTULO V – DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 14. O Curso de Farmácia terá um Coordenador de Estágio escolhido dentre os professores 

Farmacêuticos desse Curso.  

Parágrafo único. O Coordenador de Estágio será eleito entre os docentes do Curso de 

Farmácia, tendo sua indicação legitimada em reunião do Colegiado do Curso, com carga 

horária de 20 horas semanais. 

 

Art. 15. Compete ao Coordenador de Estágio: 

I – coordenar a elaboração da proposta de Regulamento de Estágios do Curso, submetendo-o 

à apreciação do Colegiado de Curso; 

II – coordenar o planejamento, execução e avaliação das atividades do Curso de Farmácia, de 

conformidade com os planos de ensino e planos de acompanhamento das supervisões; 

III – contatar, selecionar e cadastrar as instituições potencialmente concedentes de estágio; 

IV – encaminhar para assinatura, os termos de convênio ou acordo de cooperação com 

instituições que se habilitam como campo de estágio, bem como o termo de compromisso 

individual do aluno com o campo de estágio; 

V – manter cadastro de alunos e das organizações concedente de estágio e do 

desenvolvimento do estágio; 

VI – favorecer, mediante orientação à articulação ensino, pesquisa e extensão, numa 

perspectiva interdisciplinar do estágio curricular supervisionado; 

VII – zelar pelo cumprimento da legislação aplicável aos estágios; 

VIII – garantir um processo de avaliação continuada da atividade de estágio, envolvendo 

alunos, professores supervisores, profissionais da área e representantes dos campos de estágio; 

IX – apresentar ao Colegiado de Curso, anualmente, relatório sobre as atividades 

desenvolvidas; 

X – encaminhar, e manter atualizado junto à Secretaria, relação de alunos estagiários com os 

respectivos campos de estágio; 

XI – encaminhar à Secretaria os planos de acompanhamento de estágio; 
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XII – assinar termo de compromisso para realização dos estágios; 

XIII – coordenar a discussão com os professores supervisores do estágio para esclarecimento 

das dúvidas, reflexões sobre as finalidades, objetivos, atividades, metodologia, processo de 

avaliação e de supervisão; 

XIV – discutir com os professores supervisores o planejamento das ações e a sistematização 

da assistência que serão desenvolvidos pelos estagiários para que mantenham as 

especificidades caracterizadas neste regulamento; 

XV – promover reuniões periódicas, com todos os estagiários, Farmacêuticos supervisores e 

professores supervisores, no UNIEURO ou nas instituições-campo de estágio, com a 

finalidade de relatarem experiências, viabilizando troca de informações e análise das situações 

vivenciadas; 

XVI – encaminhar os resultados das avaliações e discussões à Coordenação do Curso de 

Farmácia; 

XVII – zelar para que sejam propiciadas condições que viabilizem o alcance das finalidades 

do Estágio Curricular Supervisionado; 

XVIII – manter reuniões periódicas com os professores supervisores para discussão da 

problemática vivenciada durante o Estágio Curricular Supervisionado; 

XIX – discutir com os professores supervisores os critérios para avaliação do Estágio 

Curricular Supervisionado; 

XX – acompanhar o desenvolvimento dos Estágios, propiciando o alcance dos objetivos 

planejados; 

XXI – fixar datas para entrega dos relatórios finais; 

XXII – desenvolver outras atividades correlatas, nos termos preconizados pela Política de 

Estágios vigentes no UNIEURO; 

XXIII – elaborar o cronograma anual/semestral do Estágio Curricular Supervisionado; 

XXIV - manter cadastro dos campos para Estágio Curricular Supervisionado. 

 

Art. 16. A supervisão de estágio deve ser entendida como assessoria, orientação, apoio, 

acompanhamento e avaliação dada ao aluno no decorrer de suas atividades, sob a 

responsabilidade de profissionais Farmacêuticos. 

Parágrafo primeiro: A supervisão de estágio é realizada com base em um programa de 

atividades e em um plano de acompanhamento de estágio, elaborados pelo docente supervisor 

para cada acadêmico sob sua orientação. 
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Parágrafo segundo: O preceptor deverá apresentar ao Coordenador de Estágio, o plano de 

acompanhamento de estágio até 15 (quinze) dias do início das atividades em campo. 

 

Art. 17. A supervisão de estágio será exercida: 

I – por preceptores Farmacêuticos do Curso de Farmácia do UNIEURO; 

II – por profissionais Farmacêuticos do campo de estágio, como supervisor técnico. 

Art. 18. A supervisão consiste no acompanhamento e orientação, do planejamento e dos 

procedimentos, para constatação do desenvolvimento das atividades, complementando-as com 

entrevistas e reuniões com os estagiários e supervisor técnico responsável pelo estágio. 

Art. 19. Para cada plano de atividade de estágio, existe um plano de acompanhamento, a ser 

aprovado pelo Coordenador de Estágio para ser anexado ao plano de ensino. 

Parágrafo único: Quando as atividades do estágio são definidas pelo docente para um grupo 

de alunos, o plano de acompanhamento de estágio será um só, tendo anexo à relação dos 

estagiários e explicitando o cronograma do desenvolvimento das atividades. 

 

Art. 20. Ao docente supervisor compete: 

I – sensibilizar a equipe de trabalho da Unidade quanto à importância do Estágio Curricular 

Supervisionado; 

II – participar da reunião preparatória na unidade-campo de estágio, para discutir o Estágio 

Curricular Supervisionado, seus objetivos, cronograma, metodologia, e o processo de 

operacionalização do mesmo; 

III – apresentar os estagiários ao pessoal do campo, favorecendo o conhecimento dos recursos 

físicos, materiais, equipamentos, imunobiológicos, entre outros, e a identificação da 

problemática vivenciada; 

IV – auxiliar os estagiários nos diagnósticos das necessidades de saúde da clientela, 

planejamento das ações, sistematização da assistência, administração da assistência e 

gerências das Unidades e dos Serviços de Saúde; 

V – participar das discussões a respeito do referencial teórico necessário para o 

desenvolvimento das ações durante o Estágio Curricular Supervisionado; 

VI – orientar os estagiários durante o desenvolvimento das ações de saúde analisando os 

fatores determinantes da prática vivenciada e as possibilidades de intervenção; 

VII – acompanhar e avaliar o processo e os resultados; 
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VIII – manter contato contínuo com o coordenador do estágio para percepção e diálogo sobre 

as expectativas e dificuldades associadas ao processo vivenciado; 

IX – contribuir para a tomada de decisões coletivas, participando das reuniões agendadas para 

tal finalidade;  

X – documentar a frequência e as avaliações feitas e encaminhá-las ao coordenador do 

estágio; 

XI – auxiliar na avaliação do Estágio Curricular Supervisionado, encaminhando críticas e 

recomendações. 

 

Art. 21. Ao estagiário compete: 

I – realizar as atividades propostas para alcance dos objetivos do Estágio Curricular 

Supervisionado; 

II – conhecer e compreender o contexto em que será realizado o Estágio Curricular 

Supervisionado, identificando e analisando os fatores determinantes das práticas observadas; 

III – cumprir com as atividades e prazos previstos no cronograma, avaliando cada momento; 

IV – desenvolver consciência crítica na análise situacional e contextual; 

V – cumprir com os compromissos assumidos com os Farmacêuticos, colegas, docentes e 

clientela; 

VI – apresentar o relatório do Estagio Curricular Supervisionado desenvolvido ao 

coordenador de estágio. 

VII – ter frequência de acordo com o Regimento do UNIEURO. 

 

CAPÍTULO VI – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 22. O Estágio Curricular Supervisionado observa os seguintes critérios de avaliação: 

I – a avaliação do Estágio deverá ser realizada sistemática e continuamente, pelo docente 

coordenador, pelos Farmacêuticos responsáveis pela supervisão técnica e pelo aluno; 

II – a avaliação final constará da autoavaliação e avaliação documentada em instrumento 

próprio. 

Parágrafo único. Para que a avaliação se efetive, os preceptores, os farmacêuticos 

profissionais dos campos de Estágios e os discentes devem nortear-se pelo instrumento de 

avaliação constante no plano de ensino. 
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Art. 23. A avaliação do relatório final será realizada, considerando-se o artigo 13 deste 

Regulamento. 

 

Art. 24. A nota final do Estágio será a média aritmética da nota do relatório final de estágio 

levando-se em consideração aspectos interdisciplinares e aproveitamento nas atividades 

desenvolvidas. 

Parágrafo primeiro: O discente que obtiver, no mínimo, numa escala de zero a dez, grau 

numérico igual ou superior a seis de média, é considerando aprovado. 

Parágrafo segundo: A reprovação por insuficiência de nota ou frequência implica na repetição 

integral do Estágio, mediante nova matrícula. 

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 25. O estágio obrigatório, atendidos todos os requisitos legais, não gera vínculo 

empregatício entre estagiário e parte concedente. 

Parágrafo único: o descumprimento dos requisitos ou de obrigação contida no termo de 

compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte. 

Art. 26. Os casos não contemplados neste Regulamento são resolvidos pelo Colegiado de 

Curso, com base nas normas e regulamentos internos do UNIEURO e, em grau de recurso, 

pelo Conselho Acadêmico do UNIEURO. 
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Apêndice C 

 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 Art. 1º  As atividades complementares são práticas acadêmicas apresentadas sob 

múltiplos formatos, tendo em vista essencialmente: 

I) Complementar o currículo pedagógico vigente. 

II) Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática para além da 

sala de aula. 

III) Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças 

sociais. 

IV) Favorecer a tomada de iniciativa nos alunos. 

As atividades complementares são oportunidades para que os alunos tenham acesso ao 

amplo espectro de conhecimento, idéias, problemas e metodologias e com isso possam 

agregar à sua formação específica, novas e diferentes perspectivas que darão maior valor e 

melhores resultados ao seu futuro desempenho científico e profissional. 

A efetiva participação dos alunos nas atividades complementares contribui para uma 

formação geral, para a capacidade de análise dos problemas humanos, dos aspectos 

concernentes ao seu processo de formação profissional e de cidadãos, capacitando-os ao 

exercício da aprendizagem continuada e ao aprimoramento da postura ética, formação 

humanística e generalista e à consciência das suas responsabilidades sociais. 

 Art. 2º  São consideradas atividades de formação acadêmica de ensino a participação 

em projetos de monitoria de disciplinas que integram o elenco do curso e a participação em 

seminários de integração, em que temas relevantes para a área do curso são abordados, 

utilizando-se a interdisciplinariedade. 

 Art. 3º  As atividades de formação acadêmica de pesquisa contemplam a participação 

em projetos de iniciação científica e a publicação de trabalhos em periódicos ou em anais de 

congressos. 

 Art. 4º  É considerada formação acadêmica de extensão a participação em seminários, 

palestras, congressos, conferências, encontros, cursos de atualização e similares. Além disso, a 

participação em estágios extracurriculares e a representação estudantil em colegiados de 

cursos, representante de curso, plenário de departamento e colegiados superiores são 
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contabilizados como atividades complementares. 

Entende-se que a participação do aluno no fazer universitário é de grande importância para 

sua formação. Os cursos de graduação têm como responsabilidade, além da formação 

profissional a formação de cidadãos. 

 Art. 5º  As atividades complementares têm como objetivo incentivar o aluno a 

participar de experiências diversificadas que contribuam para a sua formação humana e 

profissional, atendendo às diretrizes nacionais do ensino em Farmácia.  

 Art. 6º Serão consideradas apenas as atividades que não fazem parte das disciplinas 

curriculares. As atividades devem possuir relação com a área de conhecimento do curso.  

 Art. 7º Todas as atividades consideradas como complementares devem ser 

obrigatoriamente comprovadas. Os documentos que comprovam a referida atividade devem 

ser encaminhados para o Protocolo, no semestre em que o aluno realizar a atividade, o 

Protocolo encaminhará à Coordenação para a validação das horas na grade curricular. 

 Art. 8º O aluno deverá acumular 120 (cento e vinte) horas que correspondem a 120 

pontos, ao longo do curso, em três ou mais atividades complementares, contabilizando no 

máximo 90 (noventa) horas em cada tipo de atividade, (conforme lista de atividades do Art. 

10º).  

 Art. 9º As atividades complementares devem ser realizadas durante o período em que 

o aluno estiver regularmente matriculado no Curso de Graduação.  

 Art. 10º As atividades complementares, bem como o número de horas computadas, 

estão listadas e enumeradas abaixo.  

§ 1 - Apresentação de trabalho (tema livre) em congresso, seminário, simpósio, salão 

de iniciação científica e similar, local, regional, nacional e internacional.  

Horas de atividades complementares computadas: Para apresentação de trabalhos sob a 

forma de pôster sem publicação em anais (2,5 pontos), pôster com publicação em anais 

(5,0 pontos), apresentação oral sem publicação em anais (7,5 pontos) e com publicação 

(10 pontos). Para eventos internacionais acrescenta-se 2,5 na pontuação específica. 

§ 2 - Publicações de artigo científico completo (artigo efetivamente publicado ou com 

aceite final de publicação) em periódico especializado, com comissão editorial, sem a 

necessidade de ser o primeiro autor. Horas de atividades complementares computadas: 

cada publicação equivale a 25 (vinte cinco) pontos.  
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§ 3 - Autor ou co-autor de capítulo de livro (relacionado aos objetivos do curso). Horas 

de atividades complementares computadas: Cada publicação equivale a 35 (trinta 

cinco) pontos.  

§ 4 - Participação, como membro efetivo, em eventos científicos: semana acadêmica 

(ou equivalente), seminário, jornada, fórum, congresso, encontro, apresentação e/ou 

defesa pública de trabalho de conclusão de curso, monografia, dissertação e tese. O 

número de horas de 0,5 pontos  para cada hora de curso. Em relação aos eventos para 

os quais não for determinado previamente o número de horas e/ou pontos a serem 

computadas para atividades complementares, ficara a critério da Coordenação do 

Curso.  

§ 5 - Participação, como membro efetivo, em cursos de nível superior (cursos de 

extensão universitária, cursos dirigidos especificamente a acadêmicos e profissionais 

de nível superior da área de saúde), promovidos por instituições reconhecidas. Horas 

de atividades complementares computadas: cada uma hora realizada equivale a uma 

hora de atividade complementar.  

§ 6 - Atuação como monitor em disciplinas do Curso (mínimo de um semestre 

completo). Hora de atividades complementares computadas: Cada uma hora realizada 

de monitoria equivale a 0,5 pontos em atividade complementar.  

§ 7 - Estágio não obrigatório, remunerado ou não, realizado sob supervisão e 

intermediado pelo Núcleo de Atendimento ao Discente (Órgão responsável pelo 

estágio no UNIEURO) ou outras instituições reconhecidas.  

Horas de atividades complementares computadas: cada uma hora realizada equivale a 

0,5 pontos em atividade complementar.  

§ 8 - Ministrar Curso de Extensão, reconhecido pela Pró-Reitoria de Extensão 

Universitária do UNIEURO. Horas de atividades complementares computadas: cada 

uma hora de curso ministrado equivale a 0,5 pontos em atividade complementar.  

§ 9 - Participação em atividade de extensão / ação comunitária, reconhecida pela Pró-

Reitoria de Extensão do UNIEURO.  Horas de atividades complementares 

computadas: cada uma hora realizada equivale a 0,5 pontos em atividade 

complementar.  

§ 10 - Participação em pesquisa, com ou sem bolsa de iniciação científica, com 

pesquisador ou grupo de pesquisa / instituição reconhecida pela CAC.  
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Horas de atividades complementares computadas: 10 pontos por mês de participação 

em pesquisa ou horas constantes no certificado.  

§ 11 - Participação em comissões (organização de eventos), colegiados (Diretório 

Acadêmico, Comissão de Divulgação). Horas de atividades complementares 

computadas: 5 (cinco) horas por mês de atuação.  

§ 12 – Representante de turma no Curso de Farmácia do Centro Universitário 

UNIEURO. Horas de atividades complementares computadas durante todo o semestre: 

40 horas. 

§ 13 - Casos específicos de atividades não contempladas na lista anterior, serão avaliadas pela 

Coordenação. 
 

 

 

PARÁGRAFO DO 

ARTIGO 10º DO 

REGULAMENTO 

ATIVIDADE DOCUMENTAÇÃO 

1 Apresentação de trabalho/ anais 

- Pôster ou apresentação oral 

sem publicação - certificado 

-Pôster ou apresentação oral com 

publicação – certificado e 

publicação do resumo em anais 

2 Publicação de artigo Artigo ou carta de aceite 

3 Autoria ou co-autoria de capítulo de livro 
Ficha catalográfica, sumário e 

página inicial do capítulo 

4 

Participação, como membro efetivo, em 

eventos científicos: seminário, jornada, 

encontro, fórum, congresso, apresentação 

e/ou defesa pública de trabalho de 

conclusão de curso, monografia, 

dissertação e tese 

Certificado(deve conter o número 

de horas ou o programa completo 

com horários) 

5 Participação em cursos 

Certificado (deve conter o número 

de horas ou o programa completo 

com horários) 

6 Monitoria 
Atestado fornecido pela Unidade 

Acadêmica 

7 Estágio não obrigatório 

Contrato e certificado / atestado 

com descrição das atividades 

desenvolvidas, número de horas ou 

período e horário.  
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8 Ministrar curso de extensão 

Certificado (deve conter o número 

de horas ou o programa completo 

com horários) 

9 
Participação em atividades de extensão / 

ação comunitária 

Certificado (deve conter o número 

de horas ou o programa completo 

com horários de participação) 

10 Participação em pesquisa 

Certificado / atestado com resumo 

da pesquisa realizada, descrição das 

atividades realizadas, período de 

realização, com horas ou horário de 

atividade 

11 Participação em comissões e colegiados 

Certificado / atestado(deve conter o 

número de horas ou o período de 

atividades e horários) 

12 Representante de turma 
Certificado emitido pela 

Coordenação do Curso. 

13 Outra 

Documentação disponível (deve 

conter o número de horas ou o 

programa completo com horários) 
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Apêndice D 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º O trabalho de conclusão de curso (TCC), atividade acadêmico-curricular indispensável 

à integralização dos Cursos da Área da Saúde do Centro Universitário UNIEURO, é 

normatizado por este Regulamento. 

Art. 2º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é unidade de estudo curricular, integrante 

da matriz curricular do curso de graduação em Farmácia. Conceitualmente, é considerado 

como meio, enquanto instrumento de integração das competências previstas na matriz 

curricular do curso; e como fim, enquanto instrumento de avaliação para obtenção do 

Diploma de Farmacêutico.  

Art. 3º O presente Regulamento estabelece as normas voltadas à elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso, na modalidade de artigo científico, do curso de graduação em Farmácia 

do Centro Universitário UNIEURO. 

Art. 4º As atividades relacionadas ao desenvolvimento do TCC, conforme matriz curricular, 

são parte integrante das disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) e Trabalho de 

Conclusão de Curso II (TCC II), desenvolvidas, em caráter instrumental, no 7° e 8° período, 

dois últimos semestres do curso de graduação em Farmácia do UNIEURO. 

Art. 5º As disciplinas TCC I e TCC II fazem parte da matriz curricular obrigatória para a 

conclusão do curso de Farmácia, e será de responsabilidade de um professor indicado pela 

Coordenação do curso. 

Art. 6º O TCC consiste em uma pesquisa de caráter científico que propicia ao aluno a 

vivência do processo de elaboração e execução de uma pesquisa geradora de novos 

conhecimentos, devendo retratar de forma clara, objetiva e analítica os conhecimentos teórico-

práticos adquiridos no curso. 

Parágrafo 1º O TCC será elaborado e desenvolvido, pelo aluno concluinte do Curso 

de Graduação em Farmácia, sob a orientação de um Professor Orientador.  

Art. 7º Constituem objetivos do TCC: 

I) cumprir os requisitos para a obtenção do grau de farmacêutico; 



143 
 

II) possibilitar o aprofundamento temático numa área do curso de graduação em farmácia; 

III) favorecer o desenvolvimento das capacidades intelectuais relativas às habilidades e 

competências imprescindíveis ao desempenho da profissão de farmacêutico; 

IV) estimular a produção científica; 

V) integrar o ensino, a pesquisa e a extensão; 

VI) desenvolver a capacidade de interpretação e o espírito crítico sobre os fenômenos das 

Ciências da Saúde; 

VII) produzir conhecimentos técnico-científicos, contemplando a natureza plural das 

Ciências da Saúde e suas inter-relações. 

Art. 8º Segundo orientações das Diretrizes Curriculares da SESu/MEC, para os Cursos de 

Graduação em  Farmácia, a área na qual será desenvolvido o TCC será de livre escolha dos 

alunos, dentre as áreas oferecidas, e respeitada a disponibilidade dos Professores Orientadores 

e, sempre que possível, abordando visão voltada para os problemas locais, a abordagem 

integral da pessoa e aspectos relacionados à saúde coletiva, envolvendo questões da área de 

Farmácia, especificamente ou relacionados às ciências correlatas. 

Art. 9º Semestralmente será feita a divulgação das áreas temáticas, núcleos de estudos e 

pesquisas nos quais os alunos poderão desenvolver seus TCC. 

Art. 10º O TCC consiste em um trabalho técnico-científico, elaborado na forma de artigo 

científico, com base em pesquisa orientada, sendo imprescindível a sua apresentação escrita e 

oral, em sessão pública, perante uma banca examinadora, condição indispensável para 

obtenção do grau de farmacêutico. 

Art. 11º O TCC poderá ser desenvolvido nas seguintes modalidades: 1) trabalho de natureza 

teórica com revisão bibliográfica sobre um tema ou 2) trabalho de natureza teórico-empírica 

onde o aluno pesquisa um tema, com revisão bibliográfica e com trabalho de campo e 

levantamento de dados da realidade.  

Art. 12º O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser elaborado conforme as disposições 

deste Regulamento, seguindo rigorosamente as normas descritas no Manual para Elaboração 

do TCC do Curso de Graduação em Farmácia. 

Art. 13º O Trabalho de Conclusão de Curso deverá observar pela autenticidade de sua autoria 

e veracidade técnico-científica dos dados. 
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Art. 14º O aluno que utilizar indevidamente material técnico-científico que tenha os direitos 

autorais resguardados por lei para copiar ou transcrever textos sem a devida citação, de acordo 

com as normas legais, bem como utilizar idéias de terceiros sem a devida menção, e/ou 

autorização do proprietário dos direitos autorais, poderá ser responsabilizado judicialmente. 

I – DO PROCESSO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 17º O processo para execução ou elaboração do TCC compreende etapas sucessivas, a 

serem desenvolvidas no 7° e 8° semestres, no âmbito das disciplinas TCC I e TCC II, que têm 

por objetivo a capacitação, preparação, orientação, elaboração e defesa do TCC. 

Art. 18º Os subsídios teóricos e metodológicos de pesquisa necessários à elaboração do TCC, 

serão abordados nas disciplinas TCC I e TCC II e serão avaliados com rigor científico. 

Art. 19º O Trabalho de Conclusão de Curso será concluído pelos alunos durante o 8º período 

do curso de graduação em farmácia, no âmbito da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 

II, sob a orientação de um Professor Orientador. 

Art. 20º O Professor Orientador deverá pertencer ao corpo docente do curso de Farmácia, 

estar habilitado e credenciado em uma ou mais áreas temáticas do curso de farmácia, bem 

como estar em pleno exercício de suas funções docentes no UNIEURO. 

Art. 21º Todos os professores do curso de Farmácia poderão ser orientadores de TCC, 

respeitando o limite de 4 (quatro) Trabalhos de Conclusão de Curso por semestre.  

Art. 22º As orientações para a elaboração do TCC não fazem parte da carga horária prevista 

no projeto do curso e acontecerão em datas e horários ajustados previamente entre aluno e 

Professor Orientador. 

Art. 23º A responsabilidade pela elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso é 

integralmente do aluno, o que não exime o Professor Orientador de desempenhar, 

adequadamente, dentro das normas definidas neste Regulamento, as atribuições decorrentes 

de sua atividade de orientação. 

Art. 24º A presença do acadêmico nas aulas da disciplina TCC I e TCC II e nas sessões de 

orientação é obrigatória e será considerada nos instrumentos de freqüência e avaliação do 

acadêmico. 

Art. 25º A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I), 7° semestre, contempla as 

seguintes atividades: 
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I) Desenvolvimento do conteúdo programático, previsto no Plano de Ensino da disciplina. 

II) Discussão e orientação quanto ao TCC, sob a supervisão do professor da disciplina. 

III) Escolha do tema. 

IV) Especificação da área temática e delimitação do tema. 

V) Designação do orientador.  

VI) Aceite do orientador. 

VII) Contatos com o Professor Orientador, visando levantar dados que permitam a 

elaboração e concretização do TCC: definição de tema e objetivos do Projeto de Pesquisa; 

orientação quanto à pesquisa bibliográfica sobre o tema escolhido e definição de materiais 

e método. 

VIII) Elaboração do Pré-projeto e do Projeto de Pesquisa, sob orientação do Professor da 

disciplina TCC I. 

IX) Encaminhamento do Projeto de Pesquisa para um Comitê de ética em pesquisa. 

X) Avaliação do Pré-projeto e do Projeto de Pesquisa pelo Professor da disciplina TCC I. 

Art. 26º A freqüência do aluno na disciplina TCC I será controlada pelo Professor da 

disciplina, mediante a presença do aluno em sala de aula. A avaliação do aluno na disciplina 

TCC I também é de responsabilidade do professor da disciplina e a nota final do aluno será 

composta pela avaliação do pré-projeto e pela avaliação do projeto de pesquisa. A disciplina 

TCC I não contempla a realização de prova substitutiva. 

Art. 27º A atuação do acadêmico nas disciplinas TCC I está sujeita, no que couber, aos 

mesmos critérios de avaliação adotados pelo Centro Universitário UNIEURO em relação às 

demais disciplinas, exceto no que se refere à prova substitutiva.  

Art. 28º A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II), 8° semestre, contempla as 

seguintes atividades: 

I) Desenvolvimento do conteúdo programático, previsto no Plano de Ensino da disciplina. 

II) Desenvolvimento e execução do Projeto de Pesquisa elaborado na disciplina TCC I. 

III) Sessões de Orientação com o Professor Orientador para execução do Projeto de 

Pesquisa: elaboração de instrumentos, coleta de dados, organização e análise dos dados, 

discussão de resultados, redação da artigo científico. 

IV) Elaboração da versão preliminar do TCC, para discussão e análise com o Professor 

Orientador. 

V) Sessões de orientação com o professor da disciplina TCC II: revisão e apontamentos.  

VI) Elaboração da versão final do TCC. 

VII) Entrega da versão final do TCC, para julgamento do Professor Orientador. 
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VIII) No caso de aprovação, encaminhamento da versão final do TCC para avaliação da 

banca examinadora. 

IX) Apresentação oral do TCC, em sessão pública, perante uma Banca Examinadora. 

X) No caso de aprovação, entrega da versão definitiva do TCC corrigida à Coordenação 

dos TCC’s. 

Art. 29º No âmbito da disciplina TCC II, no 8º semestre, a freqüência do aluno será 

controlada pelo Professor da disciplina, mediante a presença do aluno em sala de aula e nas 

sessões de orientação feitas pelo Professor Orientador. 

Art. 30º O Professor Orientador e os alunos deverão preencher e assinar, sistematicamente, a 

Ficha de Controle de Orientações para comprovar a realização das sessões de orientação e o 

andamento do TCC. 

Art. 31º É obrigatória a realização de sessões de orientação, no âmbito da disciplina TCC II, 

observando que as mesmas possuem caráter presencial. A comunicação por e-mail não é 

considerada sessão de orientação, exceto nos casos em que houver envio e devolução de 

material para correção referente à versão preliminar do TCC. Nesse caso, uma cópia do e-mail 

deve ser anexada à Ficha de Controle de Orientações. 

Art. 32º A Ficha de Controle de Orientações deve ser ao Professor da disciplina TCC I no 

final do 1° bimestre, para controle da freqüência dos alunos e registro de horas de orientação 

do Professor. 

Art. 33º A atuação do acadêmico nas disciplinas TCC II está sujeita, no que couber, aos 

mesmos critérios de avaliação adotados pelo Centro Universitário UNIEURO em relação às 

demais disciplinas. 

 

CAPÍTULO IV – DA OPERACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO 

Art. 34º O TCC deverá ser desenvolvido em dupla ou trio, obrigatoriamente. 

Art. 35º No início do semestre letivo, os alunos matriculados na disciplina TCC I, 7° 

semestre, serão informados a respeito das áreas temáticas e linhas de pesquisa de curso, bem 

como dos professores disponíveis para orientação. 
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Art. 36º Os alunos que estiverem cursando a disciplina TCC I, deverão elaborar Pré-Projeto 

de Pesquisa a ser entregue em data determinada e divulgada pelo Coordenador do Curso de 

Farmácia do UNIEURO. 

Art. 37º A escolha do orientador dar-se-á conforme a classificação do aluno em função da 

nota obtida no Pré-Projeto de Pesquisa, considerando a disponibilidade do Professor 

Orientador. Para tanto, o aluno deverá preencher o Formulário de Solicitação de Orientação 

para Trabalho de Conclusão de Curso, disponibilizado pelo Coordenador de TCC no âmbito 

da disciplina TCC I. 

Art. 38º A formalização do Orientador ocorrerá mediante autorização do Coordenador de 

TCC, após o preenchimento e assinatura o Termo de Concordância de Orientação de TCC por 

parte do Professor Orientador, reconhecendo que seu comprometimento na realização do 

TCC.  

Art. 39º O tema do TCC será definido, em comum acordo, pelo aluno e pelo Professor 

Orientador, obedecendo à especificidade científica de Curso de Farmácia. 

Art. 40º Se por qualquer motivo, não tiver sido definido o professor orientador do TCC, os 

alunos somente o poderão escolher após a formalização dos Orientadores destinados aos 

alunos que realizarão ..... 

Art. 41º Os trabalhos de conclusão de curso deverão ser cadastrados pelo Coordenador de 

TCC, sendo seu cadastramento requisito indispensável para o início e o desenvolvimento do 

TCC. 

 Art. 42º Constituem-se como responsabilidade pessoal preliminar do aluno e procedimento 

administrativo básico para a formalização do TCC a solicitação de orientação, por escrito, em 

Formulário próprio e o cadastramento do trabalho junto à Coordenação do TCC. 

  Art. 43º Após o cadastramento do Trabalho de Conclusão de Curso pela Coordenação dos 

TCC”s, os alunos matriculados na disciplina TCC I deverão elaborar um pré-projeto que se 

constitui como uma carta de intenções, justificada, manifestando o interesse pela inserção em 

uma das áreas oferecidas.  

  Art. 44° O pré-projeto deverá ser elaborado sob a supervisão do Professor da disciplina TCC 

I e deverá ser entregue, em data previamente divulgada, para ser avaliado como parte da 

disciplina TCC I. 
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 Art. 45º O TCC poderá ser desenvolvido com a participação de um professor Co-orientador, 

indicado pelo Professor Orientador, que o auxiliará nos aspectos relacionados com o 

desenvolvimento do trabalho. 

 Art. 46º Poderão ser definidos Co-orientadores de outras instituições que desenvolvam 

atividades na área de saúde, ou de outros cursos mediante aprovação do Coordenador de TCC, 

desde que possuam especialização na temática escolhida. 

 Art. 47º Compete ao Professor Orientador encaminhar ao Coordenador do TCC uma 

solicitação, por escrito e devidamente fundamentada, com comprovação da necessidade de 

Co-orientação. Somente haverá a formalização do Co-orientador após: 

I) Assinatura, pelo Co-orientador a ser incluído, do Termo de concordância de Co-

orientação, reconhecendo que sua participação na pesquisa não configura vínculo 

empregatício nem prestação de serviços a UNIEURO e, concordando que o trabalho será 

publicado, sejam quais forem os resultados. 

II) A aprovação da solicitação pelo Coordenador de TCC. 

  Art. 48º A mudança de orientador somente ocorrerá mediante análise e autorização do 

Coordenador de TCC. Para tanto, o aluno deve encaminhar ao Coordenador de TCC uma 

solicitação, por escrito e devidamente fundamentada, para proceder a qualquer alteração.  

 Art. 49º Sempre que for necessário, caberá ao Coordenador do TCC analisar e designar 

novos orientadores para os alunos, respeitando a disponibilidade e concordância dos 

Professores do Curso de Farmácia. 

 Art. 50º Após a entrega do Pré-projeto de pesquisa, não será permitida mudança de 

orientador. Casos excepcionais serão analisados pelo Coordenador do TCC.  

  Art. 51º A qualquer tempo, o Professor Orientador poderá solicitar ao Coordenador do TCC 

a desvinculação do aluno sob sua orientação, desde que torne explícitos os motivos para tal 

demanda. Cabe ao Coordenador do TCC analisar o caso e autorizar ou não a desvinculação do 

aluno.   

  Art. 52º À decisão do Coordenador do TCC não cabe recurso. 

CAPÍTULO V - DAS NORMAS TÉCNICAS 

  Art. 53º A redação do Projeto e da Versão final do TCC deverá obedecer aos padrões 

técnicos exigidos para a elaboração de trabalhos científicos, em conformidade com as 

indicações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
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  Art. 54º As normas estão disponíveis na Biblioteca Central do UNIEURO, podendo ser 

consultadas através do endereço eletrônico www.bibliotecaunieuro.edu.br 

  Art. 55º A elaboração do TCC deverá estar de acordo com as diretrizes estabelecidas neste 

Regulamento e, seguir obrigatoriamente, os requisitos constantes no Manual para Elaboração 

do Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Farmácia. 

 

CAPÍTULO VI - DO PRÉ-PROJETO 

  Art. 56º O Pré-projeto deve ser elaborado com, no máximo, cinco páginas e conter, no 

mínimo e obrigatoriamente, os seguintes elementos: 

Capa padronizada de apresentação, modelo UNIEURO, contendo identificação da 

instituição, identificação do curso farmácia, nome do(s) autores(s), título do trabalho e 

subtítulo (caso se aplique), local (cidade) e data da realização (ano). 

II) Folha de rosto, contendo nome do(s) autores(s), título do trabalho e subtítulo (caso se 

aplique), nome e titulação do Professor Orientador e do Co-orientador (caso se aplique), 

local (cidade) e data da realização (ano). 

Identificação do aluno. 

Identificação da área de interesse. 

Tema a ser desenvolvido. 

Justificativa pela escolha do tema. 

Objetivos gerais e específicos. 

Como pretende desenvolver o TCC. 

Local onde pretende desenvolver o TCC. 

Referências Bibliográficas. 

Anexos (opcional). 

O pré-projeto deve ser digitado em Papel Branco, formato A4 (21cm x 29,7cm), impresso 

em um só lado e com margens de 3cm (superior e esquerda) e 2 cm (inferior e direita). A 

Fonte utilizada deve ser Times New Roman tamanho 12 para o texto e 10 para transcrições 

longas e notas de rodapé. O espaçamento entre linhas deve ser 1,5 para todo o texto. Para as 

transcrições longas, notas de rodapé e referências bibliográficas usar espaço simples. Todas 

http://www.bibliotecaunieuro.edu.br/
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as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas, mas não numeradas. A 

numeração é a partir da primeira folha da parte textual, no canto superior direito, número 

arábico.  

  Art. 57º O aluno deverá elaborar o seu Pré-projeto de acordo com este Regulamento e 

seguir, obrigatoriamente, todas as solicitações e orientações feitas pelo Professor da disciplina 

TCC I. 

  Art. 58º O Pré-projeto deverá ser entregue em duas vias, sendo uma enviada por e-mail para 

os seguintes endereços eletrônicos: viviany@unieuro.com.br e uma via impressa, que deve ser 

entregue ao Professor da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I. 

 

CAPÍTULO VII - DO PROJETO DE PESQUISA 

  Art. 59º O Projeto de Pesquisa deverá conter, no mínimo e obrigatoriamente, os seguintes 

elementos: 

I) Capa padronizada de apresentação, modelo UNIEURO, contendo identificação da 

instituição, identificação do curso farmácia, nome do(s) autores(s), título do trabalho e 

subtítulo (caso se aplique), local (cidade) e data da realização (ano). 

II) Folha de rosto, contendo nome do(s) autores(s); título do trabalho e subtítulo (caso se 

aplique); natureza (Trabalho de Conclusão de Curso), nome da instituição a que é 

submetido, objetivo (conclusão do Curso de Farmácia); nome e titulação do Professor 

Orientador e do Co-orientador (caso se aplique); local (cidade) e data da realização (ano). 

III) Sumário 

IV) Introdução 

V) Justificativa 

VI) Objetivos gerais e específicos. 

VII) Revisão de literatura 

VIII) Método (tipo de estudo, local/período, população/amostra, coleta de dados, princípios 

éticos, análise dos dados). 

IX) Cronograma. 

X) Referências. 

XI) Havendo anexos, deverão ser indicados no corpo do projeto e colocados após as 

referências bibliográficas. 

XIII) O título não deverá ultrapassar 15 palavras. 
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XIV) O projeto deverá ter em torno de 15 páginas, excluindo anexos. 

XV) O projeto deve ser digitado em Papel Branco, formato A4 (21cm x 29,7cm), impresso 

em um só lado e com margens de 3cm (superior e esquerda) e 2 cm (inferior e direita). A 

Fonte utilizada deve ser Times New Roman tamanho 12 para o texto e 10 para transcrições 

longas e notas de rodapé. O espaçamento entre linhas deve ser 1,5 para todo o texto. Para os 

resumos, transcrições longas, notas de rodapé e referências bibliográficas usar espaço 

simples. Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas, mas não 

numeradas. A numeração é a partir da primeira folha da parte textual, no canto superior 

direito, número arábico.  

 Art. 60º O aluno deverá elaborar o seu Projeto de Pesquisa de acordo com este Regulamento 

e seguir, obrigatoriamente, os critérios técnicos estabelecidos pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, bem como cumprir todas as solicitações e orientações feitas pelo 

Professor da disciplina TCC I. 

  Art. 61º O Projeto de Pesquisa deverá ser entregue em duas vias, sendo uma enviada por e-

mail para os seguintes endereços eletrônicos: viviany@unieuro.com.br e uma via impressa, 

que deve ser entregue ao Professor da disciplina Trabalhos de Conclusão de Curso I. 

  Art. 62º Os Projetos de pesquisa que envolverem pesquisas com seres humanos ou animais 

deverão ser submetidos à avaliação por um Comitê de Ética em Pesquisa, conforme 

Resolução 196//96 do Conselho Nacional de Saúde. 

  Art. 63º Após a aprovação do Projeto de pesquisa por um Comitê de Ética, qualquer 

alteração no projeto original, a qualquer tempo, deverá ser submetida a nova avaliação pelo 

mesmo Comitê de Ética em Pesquisa, conforme Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. 

  Art. 64º A versão final do Projeto de Pesquisa aprovada por um Comitê de Ética em 

Pesquisa e contendo, após a folha de rosto, a cópia da carta de aprovação deverá ser enviada 

para a Coordenação do TCC, por e-mail, para os seguintes endereços eletrônicos: 

viviany@unieuro.com.br 

  Art. 65º O Projeto de Pesquisa deve observar pela autenticidade de sua autoria e veracidade 

técnico-científica dos dados. 
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CAPÍTULO VIII - DA REDAÇÃO FINAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

Art. 66º A versão final do TCC deverá conter, no mínimo e obrigatoriamente, os seguintes 

elementos: 

I) Capa padronizada de apresentação, modelo UNIEURO, contendo identificação da 

instituição, identificação do curso farmácia, nome do(s) autores(s), título do trabalho e 

subtítulo (caso se aplique), local (cidade) e data da realização (ano). 

II) Folha de rosto, contendo nome do(s) autores(s); título do trabalho e subtítulo (caso se 

aplique); natureza (Trabalho de Conclusão de Curso), nome da instituição a que é 

submetido, objetivo (grau pretendido); nome e titulação do Professor Orientador e do Co-

orientador (caso se aplique); local (cidade) e data da realização (ano). 

III) Folha de aprovação. 

IV) Título e subtítulo (se houver) na língua do texto 

V) Título e subtítulo (se houver) em língua estrangeira 

VI) Nome do(s) Autor(es) 

VII) Resumo na língua do texto (Abstract) 

VIII) Palavras-chave na língua do texto  

IX) Resumo em língua estrangeira (Keywords) 

X) Palavras-chave em língua estrangeira 

XI) Introdução 

Materiais e método 

Resultados e Discussão 

Conclusão 

Notas explicativas *(opcional) 

Referências 

Glossário* (opcional) 

Apêndice(s) (os que se aplicarem, entre os quais): 

XVIIIa) Instrumentos de coleta de dados. 

XVIIIb) Termo de consentimento livre e esclarecido. 

Anexo(s) * (opcional) 

XX) A versão final do TCC deverá ter de 10 a 30 páginas, excluindo anexos. 
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XXI) A versão do TCC (artigo científico) para apresentação à examinadora deve ser 

precedido por elementos formais para apresentação de trabalhos científicos que antecedem a 

escrita propriamente dita. São eles: capa, folha de rosto, errata (opcional), folha de 

aprovação, dedicatória(opcional),  agradecimento(opcional),  epígrafe(opcional). 

XXII) A versão final do TCC, na forma de artigo científico, deve ser digitada em Papel 

Branco, formato A4 (21cm x 29,7cm), impressas em um só lado e com margens de 3cm 

(superior e esquerda) e 2 cm (inferior e direita). Todas as folhas do trabalho devem ser 

numeradas. A numeração é a partir da primeira folha no canto superior direito, número 

arábico. 

A Fonte utilizada deve ser Times New Roman tamanho 12 para o texto e 10 para transcrições 

longas e notas de rodapé. O espaçamento entre linhas deve ser 1,5 para todo o texto. Para os 

resumos, transcrições longas, notas de rodapé e referências bibliográficas usar espaço 

simples.  

  Art. 67º O Trabalho de Conclusão de Curso deverá obedecer na sua estrutura formal, os 

critérios técnicos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e ser 

elaborada segundo as disposições contidas neste Regulamento, seguindo rigorosamente os 

requisitos constantes no Manual para Elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de 

Graduação em Farmácia, disponibilizado pela Coordenação do TCC. 

Parágrafo único. O não cumprimento do caput deste artigo implicará em prejuízos 

para o aluno no que se refere à nota final atribuída ao TCC. 

  Art. 68º O TCC deve observar pela autenticidade de sua autoria e veracidade técnico-

científica dos dados. 

Parágrafo único. O não cumprimento do caput deste artigo implicará na reprovação 

automática.  

 Art. 69º Compete ao Professor Orientador avaliar a versão final do TCC para apresentação à 

Banca Examinadora, decidindo pela sua aprovação ou não. 

  Art. 70º Caso o Professor Orientador decida pela reprovação do TCC, o aluno estará 

automaticamente reprovado na disciplina TCC II e não poderá se submeter à Banca 

Examinadora. O TCC que for aprovado em sua versão final deve ser encaminhado para 

apresentação à Banca Examinadora. 

  Art. 71º A versão final para apresentação à Banca Examinadora deverá ser entregue em 

quatro vias, sendo uma enviada por e-mail para os seguintes endereços eletrônicos: 
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viviany@unieuro.com.br e três via impressas e encadernadas em espiral, que devem ser 

entregues a cada um dos componentes da banca examinadora. Caso haja co-orientador, o 

número de vias encadernadas serão quatro. 

  Art. 72° Compete ao aluno encaminhar as vias impressas e encadernadas da versão final do 

TCC aos membros da Banca Examinadora com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência em 

relação à data da defesa, de acordo com o cronograma de execução do TCC.  

  Art. 73º Após a defesa pública do TCC perante a banca examinadora; o aluno que for 

aprovado deverá proceder às correções e alterações recomendadas pela banca examinadora. 

  Art. 74º A versão final do TCC deverá conter, obrigatoriamente, todas as alterações e 

correções sugeridas pela Banca Examinadora.  

  Art. 75º A versão final do TCC corrigida deverá ser entregue até a data estipulada no 

cronograma de execução do TCC. Uma via da versão final do TCC em formato eletrônico 

deverá ser enviada por e-mail para os seguintes endereços: viviany@unieuro.com.br e uma via 

em versão digital (CD) deverão ser entregue ao Coordenador de TCC. 

  Art. 76º Para receber a aprovação final na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II, a 

versão final do TCC, impressa e em meio digital, deverão ser entregues na Coordenação de 

Farmácia, até a data estipulada no cronograma de execução do TCC. O aluno que não cumprir 

o prazo não fará jus à nota final. 

  Art. 77º A versão final do TCC deverá ser publicada na Revista Eletrônica do Curso de 

Farmácia - CENARIUM PHARMACÊUTICO. Para tanto, os autores deverão assinar e 

encaminhar ao Coordenador de TCC o termo de Declaração de Responsabilidade e 

Transferência de Direitos Autorais. 

 Art. 78º Caso os autores pretendam publicar o TCC em outra revista que não a CENARIUM 

PHARMACÊUTICO, deverão assinar e encaminhar ao Coordenador de TCC o termo de 

Declaração de Responsabilidade Para Publicação de Artigo científico, anexando à mesma as 

normas para apresentação de artigos da revista escolhida. Neste caso, o artigo científico, 

expressão formal do TCC, deverá ser elaborado de acordo com as normas da revista na qual 

será publicado e conter em anexo as normas de publicação da mesma. 
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CAPITULO IX - DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DO CURSO 

  Art. 79º A coordenação das atividades inerentes ao Trabalho de Conclusão do Curso de 

Farmácia é função do professor responsável pelas disciplinas Trabalho de Conclusão I e 

Trabalho de Conclusão II, também denominado Coordenador do TCC, designado pelo 

Coordenador do Curso de Farmácia do UNIEURO. 

  Art. 80º Compete ao Coordenador do TCC: 

I) Responsabilizar-se pelas disciplinas correspondentes ao Trabalho de Conclusão de 

Curso na matriz curricular do curso de Farmácia do UNIEURO. 

II) Definir, em conjunto com a Coordenação do Curso de Farmácia, os prazos a serem 

cumpridos, de acordo com o calendário acadêmico. 

III) Elaborar e divulgar, no início de cada período letivo, o cronograma de execução do 

TCC, contendo todas as atividades relativas aos Trabalhos de Conclusão de Curso. 

IV) Disponibilizar, para os alunos e Professores Orientadores do TCC, o Regulamento do 

Trabalho de Conclusão de Curso e o Manual para Elaboração do Trabalho de Conclusão 

do Curso de Graduação em Farmácia. 

V) Publicar semestralmente as áreas temáticas, núcleos de estudos e pesquisas, entre os 

quais os alunos regularmente matriculados no 7° semestre letivo, cursando a disciplina 

TCC I, poderão optar para desenvolver seus TCC’s. 

VI) Proceder à orientação inicial dos alunos quanto à escolha do tema a ser desenvolvido 

no trabalho de conclusão de curso, de acordo com as áreas de temáticas e linhas de 

pesquisa do curso de farmácia, bem como em relação à escolha de orientador.  

VII) Cadastrar e homologar todos os pré-projetos de TCC com seus respectivos 

Orientadores.  

VIII) Estabelecer e acompanhar a relação Professor Orientador-aluno. 

IX) Supervisionar e zelar pelo cumprimento das sessões de orientações. 

X) Coordenar as atividades dos Professores Orientadores de TCC. 

XI) Atender aos alunos que estejam em fase de elaboração do TCC, prestando-lhes 

informações sobre os procedimentos para a realização do Trabalho de Conclusão de 

Curso. 
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XII) Acompanhar o andamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso, mantendo a 

Coordenação do Curso, os orientadores e os alunos informados sobre as informações 

pertinentes. 

Analisar e decidir a respeito de eventuais solicitações, devidamente fundamentadas, e 

comprovação de necessidade, feitas pelos Professores Orientadores, objetivando a 

colaboração de Co-orientadores para o desenvolvimento das atividades referentes aos 

temas dos trabalhos sob sua responsabilidade. 

 Coordenar e agilizar o intercâmbio entre entidades, empresas e outros Cursos, visando 

facilitar ao acadêmico, oportunidades para o desenvolvimento do TCC. 

Convocar, sempre que julgar necessário, reuniões com Professores Orientadores, bem 

como com os alunos que estejam em fase de elaboração do TCC. 

Determinar, em conjunto com o Coordenador do Curso de Farmácia, os critérios que 

devem compor a avaliação dos TCC’s, respeitando os parâmetros previstos neste 

regulamento e no Regimento do UNIEURO para a avaliação e procedendo a necessária 

divulgação das decisões para conhecimento dos alunos. 

XVa) A qualquer tempo, poderão ser reformulados os critérios de avaliação dos TCC, 

ouvidas as sugestões Professores Orientadores e dos alunos orientando. As 

reformulações nos critérios serão introduzidas a partir do semestre seguinte a sua análise 

e publicação. 

XVI) Elaborar e disponibilizar formulários padronizados, sempre que necessário, bem 

como controlar toda documentação referente ao TCC’s. 

XVII) Coordenar, administrar e supervisionar, de forma global, os procedimentos 

referentes à elaboração dos TCC’s e sua apresentação. 

XVIII) Definir, designar e divulgar, semestralmente e com a necessária antecedência, a 

composição das bancas examinadoras que deverão avaliar os trabalhos de conclusão de 

curso, bem como convocar docentes adequados à avaliação do trabalho, considerando os 

temas e os projetos inscritos pelos alunos e respeitando o prazo limite para tais 

procedimentos. 

XIX) Definir e divulgar as datas, locais e horários de defesa pública dos TCC’s, 

respeitando os prazos estipulados no calendário acadêmico e no cronograma de execução 

do TCC. 
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XX) Organizar e acompanhar as apresentações orais dos TCC’s. 

XXI) Registrar e entregar a nota final dos alunos matriculados nas disciplinas de Trabalho 

de Conclusão do Curso I e Trabalho de Conclusão do Curso II na Secretaria Acadêmica. 

XXII) Manter arquivo eletrônico e/ou físico, atualizados, com a versão final dos TCC’s, 

com os formulários de avaliação de cada TCC e as respectivas atas de defesa.  

XXIII) Analisar e decidir acerca dos requerimentos que lhe forem apresentados, bem 

como emitir parecer sobre assuntos que envolvam o Trabalho de Conclusão de Curso. 

XXIV) Resolver os casos omissos. 

XXV) Divulgar os atos de expediente e emitir orientações por meio de atos regulatórios. 

XXVI) Propor alterações neste Regulamento, sempre que julgar necessário. 

XXVII) Fazer cumprir as presentes normas, divulgando-as para os alunos e Professores 

Orientadores do TCC, bem como tomar, no âmbito de sua competência, todas as medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento deste Regulamento. 

 

CAPITULO X - DA AUTORIA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 81º Para a autoria dos TCC do Curso de Graduação em Farmácia, dever-se-á considerar 

que: 

I) Para fins de responsabilidade perante o Comitê de Ética em Pesquisa, o pesquisador 

responsável será o Professor Orientador. 

II) Para fins de publicação de resultados parciais e finais do TCC em quaisquer eventos e 

publicações científicas e leigas, o autor principal será o aluno. 

III) O nome do orientador será o último a ser citado. 

IV) Havendo outros autores, todos devem ser incluídos. Não deve haver inclusão indevida 

nem omissão de qualquer participante que preencha os critérios de autoria desenvolver em 

sessão pública, em evento científico organizado para este fim, pelo Coordenador do TCC, 

em datas e horários definidos no cronograma de execução do TCC. 

Art. 99º A defesa deverá ter a duração aproximada de uma hora, dividida entre a apresentação 

do aluno, a argüição pelos membros da banca e as réplicas do aluno. 
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Art. 100º A apresentação oral deverá se desenvolver no tempo de 20 (vinte) minutos, com 

tolerância de até 05 (cinco) minutos. 

Art. 101º Cada membro da banca examinadora disporá de até 15 (quinze) minutos para a 

argüição, sendo disponibilizado para o aluno 10 (dez) minutos para réplica. 

Art. 102º Fica expressamente proibido que o Professor Orientador responda às argüições dos 

examinadores, uma vez que as réplicas são de competência dos alunos concluintes. O 

Professor Orientador só deve se pronunciar acerca do trabalho apresentado, ao final da sessão, 

após a argüição dos membros da banca e das réplicas de cada aluno. 

CAPÍTULO XIII - DA ATRIBUIÇÃO DE NOTAS E DA AVALIAÇÃO DO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 103º A avaliação do rendimento escolar do aluno será realizada nas disciplinas Trabalho 

de Conclusão I e Trabalho de Conclusão de Curso II. 

Art. 104º São critérios gerais de avaliação para aprovação na disciplina Trabalho de 

Conclusão I, do 7º semestre do Curso de Farmácia: 

I – freqüência de 75% (setenta e cinco por cento).  

II – apresentação de relatório das atividades desenvolvidas em sala de aula. 

III – Elaboração e entrega, na data estipulada, do Pré-projeto e Projeto de pesquisa.  

Art. 105º Os prazos estabelecidos para a entrega do Pré-projeto e o Projeto de pesquisa, no 

âmbito da disciplina TCC I, deverão ser rigorosamente cumpridos. O não cumprimento dos 

prazos fixados no cronograma de execução do TCC implicará na atribuição de nota zero à 

avaliação bimestral. 

Art. 106º Para a aprovação do aluno na disciplina TCC I do 7º semestre, a média final do 

aluno deverá ser igual ou superior a seis (6,0).  

Art. 107º São critérios gerais de avaliação para aprovação na disciplina Trabalho de 

Conclusão II, do 8º semestre do Curso de Farmácia: 

I – freqüência de 75% (setenta e cinco por cento) nas aulas da disciplina TCC II. 

I – freqüência de 75% (setenta e cinco por cento) nas sessões de orientação. 

II – elaboração da versão preliminar do TCC, na forma de artigo científico. 

II – entrega da versão preliminar do TCC para apresentação à Banca examinadora. 

IV – Apresentação oral do TCC e defesa perante Banca Examinadora. 

III – Elaboração e entrega, na data estipulada, do texto final do TCC. 
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Art. 108º A média final da disciplina Trabalho de Conclusão II, do 8º semestre do Curso de 

Farmácia, será apurada pela Banca Examinadora do TCC. 

Art. 109º Os prazos estabelecidos para a entrega da versão preliminar do TCC para 

apresentação à Banca Examinadora deverão ser rigorosamente cumpridos. Caso o aluno não 

cumpra os prazos fixados no cronograma de execução do TCC, ficará sujeito a receber Termo 

de Advertência e ter um ponto subtraído da nota final. Nesse caso, a versão final do TCC só 

será aceita, mediante autorização do Coordenador do TCC. 

Art. 110º Para se submeter à Banca Examinadora, o aluno deverá apresentar seu TCC ao 

Professor Orientador. Neste caso, a qualificação do Trabalho de conclusão de Curso é 

atribuída em primeira instância pelo Professor Orientador, a quem cabe avaliar a primeira 

versão do trabalho para apresentação à Banca Examinadora.   

Art. 111º Compete ao Professor Orientador decidir pela aprovação ou reprovação do TCC, 

registrando seu parecer, em formulário próprio, respeitando os critérios estipulados para a 

avaliação do TCC, as disposições contidas neste Regulamento e os requisitos constantes no 

Manual para Elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Farmácia. 

Art. 112º Caso o Professor Orientador decida pela reprovação do TCC, o aluno estará 

automaticamente reprovado na disciplina TCC II e não poderá se submeter à Banca 

Examinadora. Nesse caso, o formulário de Avaliação do TCC para Apresentação à Banca 

Examinadora, com o parecer do Professor Orientador, e uma via da versão final do TCC 

reprovada deverá ficar arquivado junto à Coordenação do TCC. 

Art. 113º O TCC que for aprovado em sua versão final deve ser encaminhado para 

apresentação à Banca Examinadora. 

Art. 114º Caso, a qualquer tempo, haja constatação por parte do Professor Orientador de ter 

havido uso de meios ilícitos para produção do TCC, o aluno estará automaticamente 

“reprovado” na disciplina TCC II, sendo que todos os fatos deverão ser registrados em 

formulário próprio, na presença do aluno autor do trabalho, mesmo que a defesa perante a 

banca examinadora já tenha sido marcada. 

Art. 115º A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso é de responsabilidade de Banca 

Examinadora dos TCC e dar-se-á logo após o seu término. 

 Art. 116º Ao término da defesa, em deliberação sigilosa, os membros da Banca Examinadora 

deverão chegar a um consenso acerca da nota final do aluno concluinte.  
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  Art. 117º Para a Avaliação do trabalho escrito, os componentes da Banca Examinadora, em 

consenso, atribuirão uma única nota ao aluno, considerando uma escala de (0) zero a (5) cinco 

pontos, com base nos critérios estabelecidos para a avaliação da TCC descritos em formulário 

próprio. 

  Art. 118º Para a avaliação da apresentação oral do TCC, os componentes da Banca 

Examinadora, em consenso, atribuirão uma única nota ao aluno, considerando uma escala de 

(0) zero a (5) cinco pontos, com base nos critérios estabelecidos para a avaliação da TCC 

descritos em formulário próprio. 

  Art. 119º A nota final do aluno deverá corresponder ao somatório das notas atribuídas pelos 

membros da banca examinadora à apresentação oral do TCC e ao trabalho escrito. 

  Art. 120º A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso resulta em uma única nota, sendo 

aprovado o aluno que obtiver nota final mínima igual ou superior a 6,0 (seis). 

  Art. 121º Será considerado reprovado o aluno que obtiver nota final inferior a 6,0 (seis), ou 

quando for comprovado plágio parcial ou integral, compra de trabalhos, falsificação de 

documentos, utilização de dados fictícios não coletados conforme previsto neste regulamento. 

  Art. 122º Caso haja constatação por parte dos membros da Banca Examinadora de ter havido 

uso de meios ilícitos para produção do TCC, esta receberá nota zero e menção “reprovada”, 

sendo que todos os fatos deverão ser registrados no Formulário de avaliação do TCC e na ata 

de defesa, pelos membros da Banca Examinadora, na presença do aluno autor do trabalho. 

Nesse caso, a ata de defesa e uma via do trabalho reprovado deverão ficar arquivadas junto à 

coordenação do TCC. 

  Art. 123º A Banca Examinadora poderá solicitar reformulações ou correções no TCC. Para 

tanto, os membros da banca deverão apresentar, no Formulário de avaliação do TCC pela 

Banca Examinadora, um parecer descritivo, contendo as correções solicitadas e as 

reformulações sugeridas acerca do TCC. 

 Art. 124º O resultado da avaliação final realizada pelos componentes da Banca Examinadora 

deverá ser registrado no Formulário de avaliação do TCC pela Banca Examinadora, 

observando que o mesmo deve ser assinado por todos os membros da banca examinadora.  

  Art. 125º O Professor Orientador, em conjunto com os membros da Banca Examinadora fará 

o registro das notas referentes à avaliação do TCC. 
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  Art. 126º A ata de defesa, contendo a nota da avaliação escrita e da apresentação oral do 

TCC, atribuída pela Banca Examinadora, deverá ser assinada pelo Professor Orientador, pelos 

membros da Banca Examinadora e homologada pelo Coordenador do TCC. 

  Art. 127º O Formulário de avaliação do TCC e a ata de defesa, devidamente preenchida e 

contendo a assinatura de todos componentes da Banca Examinadora, deverão ser entregues ao 

Coordenador do TCC para serem arquivados. 

  Art. 128º Após a avaliação do TCC pela Banca Examinadora, o Professor Orientador deverá 

comunicar ao aluno um parecer final informando-o acerca de sua aprovação ou reprovação. A 

nota final somente será informada ao(s) aluno(s), após a entrega da versão final corrigida do 

TCC no prazo estipulado, conforme cronograma de execução do TCC. 

  Art. 129º Da decisão final da Banca Examinadora não caberá recurso. 

 Art. 130º Caso a Banca Examinadora tenha solicitado reformulações ou correções no TCC, o 

aluno deverá cumpri-las, obrigatoriamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da data 

da defesa, não podendo o mesmo exceder o prazo estabelecido pela Coordenação do TCC.  

  Art. 131º Compete ao Professor Orientador verificar se a versão final do TCC contém as 

reformulações solicitadas pela banca examinadora. 

 Art. 132º Atendida às solicitações da banca examinadora, compete ao aluno entregar a versão 

corrigida do TCC ao Coordenador do TCC, no prazo estipulado. 

Art. 133º A versão definitiva e aprovada do TCC deverá ser entregue, obrigatoriamente, nos 

prazos fixados no Cronograma de execução do TCC, para arquivamento junto à Coordenação 

dos TCC, cumprindo os requisitos previstos neste Regulamento. 

Art. 134º O aluno somente fará jus à nota final do TCC após a entrega e a homologação da 

versão definitiva e aprovada do TCC pela Coordenação do TCC. 

Art. 135º Atendida a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) no conjunto de 

atividades que compõe a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II e, havendo aprovação 

na mesma, serão considerados aprovados os alunos que obtiverem a nota mínima de 6,0 (seis) 

na avaliação do TCC por parte da banca examinadora. 

Art. 136º O aluno considerado reprovado na disciplina Trabalho de Conclusão II, na 

conformidade do disposto no Regimento do UNIEURO, poderá matricular-se novamente na 

disciplina, no semestre letivo seguinte, devendo cumprir todas as obrigações constantes no 

cronograma de exceção do TCC. 
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Art. 137º A reprovação na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II implica que o aluno 

deverá, necessariamente, elaborar e apresentar novo Trabalho de Conclusão de Curso, 

sujeitando-se às normas vigentes no Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso de 

Farmácia do UNIEURO, admitindo-se a mudança de tema, e de Professor Orientador, 

mediante interesse do mesmo. 

Art. 138º Compete ao professor orientador decidir se continuará a orientar, no semestre 

seguinte, o aluno que tenha sido reprovado no TCC. 

Art. 139º O acadêmico que não se submeter à Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão 

de Curso estará automaticamente reprovado na disciplina Trabalho de Conclusão II e não 

poderá colar grau no ano letivo. 

Art. 140º Os casos de abandono, ou que ultrapassem o prazo do semestre em curso, serão 

considerados como reprovação. O trabalho poderá ter continuidade no semestre seguinte, 

mediante nova matrícula. 

Art. 141º O aluno será responsabilizado judicialmente caso utilize indevidamente material 

técnico-científico que tenha os direitos autorais resguardados por lei para copiar ou 

transcrever textos sem a devida citação, de acordo com as normas legais, bem como utilizar 

idéias de terceiros sem a devida menção, e/ou autorização do proprietário dos direitos 

autorais. 

Art. 142º Serão nulos de pleno direito os atos praticados por alunos com o objetivo de 

desvirtuar, impedir, modificar, alterar ou fraudar preceitos contidos neste Regulamento. 

Art. 143º Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Coordenador dos 

TCC e pelo Coordenador do Curso de Farmácia do UNIEURO. 

CAPÍTULO XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 144º As disposições presentes, neste Regulamento, poderão ser complementadas ou 

reformuladas pela publicação de Resoluções do Coordenador do TCC, do Coordenador do 

Curso de Farmácia e Órgãos Colegiados do Curso. 

Art. 145º Os casos omissos que surjam da aplicação das normas constantes neste 

Regulamento serão dirimidos, em primeira instância, pelo Coordenador do TCC em conjunto 

com o Coordenador do Curso de Farmácia e, em segunda instância, pelo Pró-Reitor 

Acadêmico. 

 


