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1. PROJETO PEDAGÓGICO 

1.1. Contextualização da UNIGRANRIO - Dados Institucionais 

Dados  

da Mantenedora 

Companhia  Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura  

CNPJ:  29.403.763/0001-65. 

Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura, entidade 

legalmente constituída e registrada na Junta Comercial do Estado 

do Rio de Janeiro, NIre nº 33300322370 . 

Endereço: Rua Prof. José de Souza Herdy, 1160 – Bairro 25 de 

Agosto – Duque de Caxias/RJ. CEP: 25071-200 

Dados da Mantida Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” – 

UNIGRANRIO. 

Endereço: Rua Prof. José Souza Herdy, 1160 ‐ Cidade: Duque de 

Caxias ‐ Bairro: 25 de Agosto ‐ UF: RJ. CEP: 25.071‐200. 

Telefone: (21) 2672‐7777. 

Endereço Eletrônico: http://www.unigranrio.br 

Credenciamento 

como Faculdade 

Decreto 70.621, de 25/05/1972, DOU de 26/05/1972 

Reconhecimento 

como Universidade 

Portaria MEC n° 940, de 16 de junho de 1994, DOU de 

17/06/1994. 

Recredenciamento 

como Universidade 

Portaria MEC n° 690, de 28 de maio de 2012, DOU de 

29/05/2012. 

Credenciamento para 

a modalidade de EaD 

Portaria MEC n° 159, de 19 de fevereiro de 2014, DOU de 

20/02/2014. 
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Estatuto Resolução CONSEPE nº 42, de 30 de outubro de 2012. 

Regimento Resolução CONSEPE n.º 20/12 de 05 de julho de 2012 

 

1.2. Perfil, Missão, Visão e Valores da UNIGRANRIO  

 

Missão 

A UNIGRANRIO tem como missão “Promover a qualidade de vida, tendo como 

instrumento básico o processo educacional”. 

A organicidade da missão Institucional confirma a sua personalidade de se 

empenhar em educar, para a transformação social. Os pilares estratégicos 

sustentabilidade, empreendedorismo e empregabilidade revelam o seu interesse em 

se reformar, se modernizar e de se livrar do anacronismo, ajustando-se aos novos 

tempos. 

Sendo uma universidade moderna, adota metodologias coerentes com os 

princípios filosóficos que a regem, está fundamentada em ações conjuntas, e a 

transversalidade faz-se presente na responsabilidade social por ela assumida. 

A UNIGRANRIO empenha-se em planejar suas ações acadêmico-

administrativas, respeitando sua identidade e com base nos resultados evidenciados 

em seus processos avaliativos internos e externos, que vem demandando, ao longo de 

sua trajetória, o envolvimento dos segmentos institucionais na busca de qualidade dos 

serviços prestados à comunidade intra e extramuros.   

 

Visão 

Ser reconhecida entre as 10 melhores universidades particulares do Brasil, 

operando nacionalmente em todas as áreas do saber, promovendo uma experiência 

positiva para o aluno nos níveis pessoal e profissional, além da sala de aula. 
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Valores Institucionais 

 

Fé, Liberdade, Paz, Solidariedade, Honestidade, Justiça, Dignidade, Tolerância 

e Ética. Com base nesses valores a UNIGRANRIO orienta suas decisões com foco no 

aluno, no resultado, na inovação e simplicidade. 

 

 

Figura 1 - Fundamentos Institucionais 

1.3. Dados socioeconômicos e socioambientais da região 

 

A UNIGRANRIO se dedica a analisar sua capacidade de inserção no 

desenvolvimento cultural, econômico, social e ambiental nos municípios e regiões em 

que atua. A Instituição considera essencial a inter-relação entre os vetores 

constituintes do desenvolvimento real da humanidade e o compromisso, sempre 

presente, com a melhoria da qualidade de vida, conforme expressa sua Missão, e tem 

como tema transversal em seus currículos, programas e projetos, a Responsabilidade 

Social.  



 

 

 

 

9 

O Estado do Rio de Janeiro tem extensão territorial de 43.780,157 km2 e é 

composto por 92 municípios, distribuídos em oito regiões geográficas, segundo o 

Centro de Informação e Dados do Rio de Janeiro (Cide). Conforme dados do último 

Censo do IBGE (2010), a população totaliza 15.993.583 habitantes, sendo a densidade 

demográfica de 365,3 hab./km2 e o crescimento demográfico de 1,3% ao ano. Devido 

ao expressivo aumento populacional dos últimos anos é o terceiro Estado mais 

populoso do Brasil. É também um dos estados de maior índice de urbanização, com 

96,7% da população residindo em áreas urbanas. Ocupa o 4° lugar no ranking nacional 

do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) com média de 0,832. A taxa de 

alfabetização é de 95,6%, a terceira maior do país e a média de escolaridade é a 

segunda melhor do Brasil, com 45,6% de sua população com oito anos ou mais de 

estudos. É também o segundo maior polo industrial brasileiro, com destaque para 

refinarias de petróleo, indústrias da construção naval, metalúrgicas, petro-gás-

químicas, siderúrgicas, têxteis, gráficas, farmacêuticas, de bebidas e moveleiras.  

No âmbito estadual a UNIGRANRIO está inserida em um contexto geográfico 

que envolve dois dos mais prósperos municípios: Duque de Caxias e Rio de Janeiro, 

com a vice-liderança e a liderança, respectivamente, em termos de arrecadação. Das 

regiões do Estado do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense é a segunda mais populosa, 

com mais de três milhões e seiscentos mil habitantes distribuídos em 13 municípios:  

Duque de Caxias (886.917 hab.); Nova Iguaçu (517.995 hab.);  Belford Roxo 

(469.261 hab.); São João de Meriti (460.541 hab.); Nilópolis (157.483 hab.); Queimados 

(137.938 hab.); Mesquita (168.403 hab.); Magé (239.471 hab.); Guapimirim (51.487 

hab.); Japeri (95.391 hab.); Paracambi (47.074 hab.);  Seropédica (78.183 hab.) 

e Itaguaí (109.163 hab.).  

Estas cidades com expressivo contingente populacional possuem problemas 

comuns à toda Região Metropolitana. São cidades que vêm buscando o seu 

amadurecimento político e cultural, e os seus moradores estão cientes que precisam 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Caxias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Igua%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belford_Roxo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_de_Meriti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nil%C3%B3polis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Queimados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mag%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guapimirim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Japeri
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paracambi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serop%C3%A9dica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itagua%C3%AD
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exercer, em sua plenitude, os seus deveres como cidadãos, exigindo melhoria nas 

condições de saneamento, urbanismo, saúde, segurança, educação e lazer. 

Tabela 1. Dados socioeconômicos dos municípios atendidos pela UNIGRANRIO, no 
Estado do Rio de Janeiro 

Município Área (Km2)  
População 

(Estimada 
2016) 

Densidade 

Demográfica 

(Hab./km2)  

PIB per capita 
(Reais – 2014) 

IDHM 

(2010) 
Estabelecimen
tos de Saúde 

Duque de Caxias 467,620 886917 1828,51 30921,86 0,711 82 

Macaé 1216,846 239471 169,89 91676,24 0,764 83 

Magé 393,974 236319 585,13 14087,75 0,709 78 

Nova Iguaçu 517,995 797435 1527,60 18782,54 0,713 104 

Rio de Janeiro 1200,177 6498837 5265,82 46461,82 0,799 257 

São João de Meriti 35,216 460541 13024,56 15728,23 0,719 48 

Silva Jardim 937,547 21279 22,77 16089,75 0,654 19 

Fonte: IBGE Cidades (consulta em Jun/2016) 

1.3.1. Promoção da sustentabilidade socioambiental na gestão e nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão 

A UNIGRANRIO, tendo como um de seus pilares acadêmicos a sustentabilidade 

perpassada pela responsabilidade social, inclui em seus programas de ensino, pesquisa 

e extensão ações de promoção e conscientização para a sustentabilidade 

socioambiental. No que tange a gestão, diversas ações são empreendidas destacando-

se: 

Programa de Gerenciamento de Resíduos - A UNIGRANRIO atende, em 

conformidade com a Lei Nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010 DOU 03.08.2010, às 

Resoluções: ANVISA RDC 306 de 2004 e CONAMA nº 358 de 2005, à orientação correta 

para a destinação ambiental de resíduos por ela gerados. A Universidade possui a 

Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde com essa finalidade.  

Desde 2009, adotou-se a modalidade de compactação dos resíduos comuns, 

através de máquina compactadora, no local de recebimento dos resíduos comuns. Esta 

modalidade de gestão de resíduos trouxe a opção de segregação dos resíduos 

recicláveis, no ato da compactação. Após cinco anos, concluiu-se que a adoção da 
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modalidade de compactação garantiu que os resíduos segregados (separação de 

plástico, vidro, metal e papel) fossem destinados a um ambiente de reciclagem 

devidamente registrado e aprovado pelo órgão ambiental do Estado. O resíduo 

comum, após a segregação dos resíduos recicláveis é encaminhado para a Central de 

Tratamento de Resíduos de Nova Iguaçu- RJ (CTR).  

Programa Escola Verde – Com o objetivo de promover a sustentabilidade 

socioambiental, a UNIGRANRIO realiza o Programa Escola Verde, em parceria com o 

Grupo Bayer. O projeto Escola Verde é um programa integrado de responsabilidade 

social, tendo como foco o meio ambiente, cujos eixos versam sobre: educação, saúde e 

sociedade. O projeto é desenvolvido na UNIGRANRIO e no Clube da Bayer (Belford 

Roxo). O projeto elaborou a Cartilha Escola Verde. 

Projetos e grupos de pesquisa destinados ao estudo da temática 

socioambiental: 

● Educação em áreas de Conflito: Cidadania, Justiça Ambiental e Juventude na 

região hidrográfica da Baía de Guanabara. 

● Justiças Ambientais, Tecnologias e Culturas Juvenis. 

● Conflitos ambientais relacionados ao complexo fluxo e os problemas de gestão 

das áreas urbanas. 

● Conciliação entre crescimento organizacional, sustentabilidade ecológica e bem 

comum, possibilidade ou utopia? Uma investigação a partir de múltiplas vozes. 

● Centro de desenvolvimento regional da baixada: capacitação para 

desenvolvimento sustentável. 

● Centro de referência mais baixada: portal web de desenvolvimento. 
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● Coordenação de estudos sobre desenvolvimento sustentável MAIS Baixada. 

● Organizações e estratégias de gestão: sustentabilidade, competitividade e as 

funções da administração.  
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1.4. Histórico da UNIGRANRIO 

 

A Universidade do Grande Rio “Prof. José de Sousa Herdy” - UNIGRANRIO é 

uma instituição de ensino superior mantida pela Sociedade Nilza Cordeiro Herdy de 

Educação e Cultura S/S LTDA, entidade com fins lucrativos, constituída em 02 de maio 

de 2012 e registrada no 2º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Duque de Caxias-

RJ, com sede em Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.  

A IES foi criada em 1972, inicialmente como Instituto Superior de Estudos 

Sociais, com o oferecimento dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Em 

1973, foi criada a Faculdade de Educação, Ciências e Letras “Grande Rio”, com os 

cursos de Pedagogia e Letras. 

Na década de 80, foram criados os cursos de Odontologia, Enfermagem e 

Farmácia que passaram a integrar a Faculdade de Ciências da Saúde “Grande Rio”. 

Posteriormente, as Faculdades e o Instituto passaram a denominarem-se Faculdades 

Unidas Grande Rio, acrescentando a ela o curso de Ciências, com habilitações em 

Biologia, Matemática e Química. A partir de julho de 1992, foi feita a reestruturação 

desse curso que foi desdobrado para licenciaturas e bacharelados em Matemática, 

Química e Ciências Biológicas.  

Em 1994 atinge o status de Universidade do Grande Rio “Professor José de 

Sousa Herdy” – UNIGRANRIO, reconhecida através da Portaria MEC n° 940 de 17 de 

junho de 1994. 

No mesmo ano foram criados os cursos de Direito, Informática e Secretariado 

Executivo Bilíngue. Em 1995, a Universidade se expandiu ainda mais, com a criação do 

curso de Medicina Veterinária e a incorporação da habilitação Português-Espanhol, ao 

Curso de Letras. 

Os anos 90 marcaram um intenso crescimento da UNIGRANRIO, que se traduz 

com a oficialização dos seus campi- sede; a principal, em Duque de Caxias, e município 



 

 

 

 

14 

de Silva Jardim, e o da cidade do Rio de Janeiro, com a edição da Portaria MEC n.º 

2.299 de 22 de dezembro de 1997 que aprovou as alterações do Estatuto da 

UNIGRANRIO, ratificando a existência destes três campi-sede.  

Hoje, a UNIGRANRIO tem suas áreas de conhecimento consolidadas. Além dos 

cursos de Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Ciências Biológicas e Medicina 

Veterinária, foram criados em 1997, os cursos de Medicina e Fisioterapia.  

Em 2001, foi criado o curso de Educação Física e, no início de 2003, o portfólio 

de cursos foi ampliado com o lançamento do Curso Superior de Tecnologia em 

Exploração de Petróleo e Gás, Curso de Serviço Social, e a Licenciatura em Informática. 

Em 2004, a UNIGRANRIO criou o curso de Nutrição, complementando a área 

de saúde, e as licenciaturas em Artes Visuais e História, contribuindo para o 

enriquecimento da formação de professores para a Educação Básica. Em seguida, 

também, passou a ofertar os Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos e Marketing. 

A expansão da UNIGRANRIO prosseguiu em 2004 a partir da parceria com dois 

tradicionais Colégios de Duque de Caxias – Colégios Duque e Casimiro de Abreu – que 

se somaram às demais unidades de ensino da Universidade. Em 2005, foram ofertados 

os Cursos Superiores de Tecnologia em Radiologia, e em Gestão Ambiental. 

Em 2006, foram criados os cursos de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda, Engenharia de Produção, Engenharia de Petróleo e Gás e os Cursos 

Superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética e Logística. 

Atenta às solicitações do mercado de trabalho e sem descurar de seu 

compromisso de oferecer educação de qualidade, a UNIGRANRIO acrescentou ao seu 

rol de cursos, em 2011, o de bacharelado em Engenharia Química, e os Superiores de 

Tecnologia em Moda, Gestão Financeira, Redes de Computadores e Design Gráfico. No 

primeiro semestre de 2012 foram iniciados os cursos de graduação/bacharelado em 

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social – Jornalismo e 
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Teologia. Em 2013 foi criado o bacharelado em Biomedicina.  

Buscando ampliar as suas ações e área de atuação, a Universidade tem hoje, 

além dos três campi originais, os que foram posteriormente credenciados pelo MEC: 

Magé (Campus IV), São João de Meriti (Campus V), Macaé (Campus VI) e Nova Iguaçu 

(Campus VII). Vinculadas aos campi homologados em 1997, como campus sede, 

encontram-se em funcionamento as unidades localizadas em Santa Cruz da Serra e 

Casimiro de Abreu, centro da cidade de Duque de Caxias; na Lapa; em Vicente de 

Carvalho, na Barra da Tijuca e Penha - Rio de Janeiro. A expansão da UNIGRANRIO se 

dá em regiões com expressivo e crescente contingente populacional e elevada 

densidade demográfica 

Em 2009 recebeu a visita da Comissão de Avaliação Externa designada pelo 

MEC para atuar na renovação do seu credenciamento. Em 29 de maio de 2012 foi 

publicada a Portaria de Recredenciamento n° 690/2012. 

Em 2015 foi autorizado o Bacharelado em Psicologia em Duque de Caxias, 

tendo suas atividades iniciadas em 2016. E neste ano, 2016, foram criados os Cursos 

Superiores de Tecnologia em Processos Gerenciais e em Gestão Pública. 

A gestão da UNIGRANRIO, no uso de suas prerrogativas de autonomia é 

exercida pelos órgãos da administração superior, pela administração acadêmica e 

pelos órgãos suplementares. Os órgãos da Administração Superior e demais órgãos 

colegiados têm as suas atribuições definidas no Estatuto da Universidade, e os Órgãos 

Suplementares são regulamentados pelo Regimento e normas emanadas do Conselho 

de Ensino e Pesquisa – CONSEPE. 

A Missão da Universidade está assim consagrada: “Promover a qualidade de 

vida, tendo como instrumento básico o processo educacional”.  

Esta missão é consagrada pelos valores institucionais e pelos fundamentos: 

sustentabilidade, empregabilidade, empreendedorismo tendo como tema transversal 

a responsabilidade social, e interdisciplinaridade e a trabalhabilidade, que sustentam 
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as diretrizes que norteiam o PDI, as políticas institucionais e os projetos pedagógicos 

dos cursos. 

Os projetos, currículos e programas buscam atender às demandas da 

sociedade, ao fomento do sustento econômico, à promoção e à criação da cultura. As 

metas organizacionais estão definidas na relação ética e na transparência da 

organização com todos os públicos com os quais se relaciona: as comunidades 

acadêmica, científica, social e, os órgãos reguladores do MEC. 

As ações pedagógicas são desenvolvidas em um ambiente favorável ao 

diálogo e cooperação, coordenadas pelas disciplinas dos cursos, projetos e 

conhecimentos que fortalecem a realização e o alcance da Missão institucional. 

Com os quadros abaixo é possível ter uma melhor compreensão da 

distribuição dos cursos da UNIGRANRIO pelas suas respectivas escolas (Tabela 2), bem 

como a existência dos programas de pós-graduação Stricto Sensu (Tabela 3). 
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Tabela 2. - Distribuição dos Cursos de Graduação da UNIGRANRIO por escola 
Escola Curso 

Ciência e Tecnologia 

Arquitetura e Urbanismo 

Engenharia Ambiental 

Engenharia Civil 

Engenharia de Petróleo e Gás 

Engenharia de Produção 

Engenharia Química 

Química 

Sistema de Informação 

CST Análise e Desenvolvimento Sistemas 

CST Gestão Ambiental 

CST Redes de Computadores 

Ciências da Saúde 

Biomedicina 

Ciências Biológicas 

Educação Física 

Enfermagem 

Farmácia 

Fisioterapia 

Medicina 

Medicina Veterinária 

Nutrição 

Psicologia 

Odontologia 

CST Estética e Cosmética 

CST Radiologia 

Ciências Sociais e Aplicadas 

Administração 

Ciências Contábeis 

Direito 

Jornalismo 

Publicidade e Propaganda 

Secretariado Executivo 

Serviço Social 

CST Design de Moda 

CST Gestão Financeira 

CST Gestão de Recursos Humanos 

CST Gestão de Processos Gerenciais 

CST Design Gráfico 

CST Gestão Pública 

CST Logística 

CST Marketing 

Educação, Ciências, Letras, Artes e Humanidades 

Artes Visuais 

História 

Letras 

Matemática 

Pedagogia 

Teologia 
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 Tabela 3. Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNIGRANRIO, 2014 

Curso Nível Formação 
Concei
to 
Capes 

Administração Mestrado Acadêmica 4 

Administração Doutorado Acadêmica 4 

Biomedicina Translacional Mestrado Acadêmica 4 

Biomedicina Translacional Doutorado Acadêmica 4 

Ensino de Ciências na Educação Básica Mestrado Profissional 4 

Letras e Ciências. Humanas Mestrado Acadêmica 4 

Letras e Ciências. Humanas Doutorado Acadêmica 4 

Odontologia Mestrado Profissional 4 

Odontologia Doutorado Acadêmico 4 
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1.4.1. Inserção Regional 

 

A UNIGRANRIO se insere na Região do Grande Rio e, em especial, na Baixada 

Fluminense. Abriga e respeita os valores desses locais esforçando-se para ser sempre, 

fator de promoção e desenvolvimento da qualidade de vida.  

O maior espaço de atuação da UNIGRANRIO está localizado na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, que congrega 13 dos 92 municípios do Estado com 

um total de 11.812.482 habitantes (IBGE, 2008), que de 70% da população estadual 

corresponde a 16 milhões de habitantes, e a quase totalidade da produção de bens e 

serviços. Esta Região tem um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 172.563 bilhões, o que 

a posiciona como o segundo maior polo de riqueza do País, nela se concentrando 70% 

da força econômica do Estado do Rio de Janeiro. É o segundo maior polo industrial 

brasileiro, com destaque para refinarias de petróleo, indústrias da construção naval, 

metalúrgicas, petro-gás-químicas, siderúrgicas, têxteis, gráficas, indústrias, 

farmacêuticas, de bebidas, moveleiras.  

Recentemente é percebida significativa mudança em seu perfil econômico, 

que se apresenta agora como polo nacional do setor terciário com destaque para 

serviços e negócios. Esses dados estimulam a reflexão sobre a importância da 

existência de uma pluralidade de instituições que forneçam diferentes expectativas 

para a comunidade e, gerem a produção e difusão do conhecimento, ações essas 

essenciais à promoção da qualidade de vida e ao crescimento social e científico do país 

a partir da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro e, em particular, dessa Região 

Metropolitana, a UNIGRANRIO está em contexto geográfico que envolve dois dos mais 

prósperos municípios: Duque de Caxias e Rio de Janeiro, com a vice-liderança e a 

liderança, respectivamente, em termos de arrecadação. 

Por estar inserida na Baixada Fluminense, a UNIGRANRIO pleiteia o fomento 
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de suas ações na Região, buscando ampliar a sua área de influência e se direcionando 

para os municípios de São João de Meriti (Campus V), Magé (Campus IV), Nova Iguaçu 

(Campus VII) e Nilópolis. Estas são cidades como Duque de Caxias de expressivo 

contingente populacional (densidade demográfica elevada) seus problemas são 

comuns à toda Região Metropolitana.  

São cidades que vêm buscando o seu amadurecimento político e cultural, os 

seus moradores estão cientes que precisam exercer, em sua plenitude, os seus deveres 

como cidadãos, exigindo melhoria nas condições de saneamento, urbanismo, saúde, 

segurança, educação e lazer. 

Diante deste contexto de mudanças velozes a UNIGRANRIO, desde a sua 

fundação, buscou distribuir-se pela Baixada Fluminense, favorecendo com isso o 

desenvolvimento da região, através de uma formação de qualidade para a população, 

respeitando as necessidades e potencialidades de cada cenário. Desta forma, observa-

se, nos 41 anos de existência uma Universidade plural, respeitada pela população do 

Rio de Janeiro pela sua seriedade e capacidade de acompanhar o ritmo de 

desenvolvimento e necessidade da sociedade. 
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1.5. Contextualização do curso de Biomedicina 

Curso: Biomedicina 

Modalidade: Presencial 

Habilitação: Bacharelado 

Ato Regulatório:  Portaria 19 de 08/10/2013. 

Diplomado em: Biomedicina 

Admissão do aluno: Processo seletivo – Concurso Vestibular e avaliado ENEM 

(Aproveitamento dos resultados do Exame Nacional do Ensino 

Médio). Transferência, Admissão de Portadores de Diplomas.  

Número de vagas: 90 semestrais / 180 anuais 

Turno de funcionamento: Matutino e Noturno 

Tempo de Integralização : Mínimo: 8 semestres    Máximo: 12 semestres 

Carga Horária Obrigatória: 3400 horas 

Documentos Base: As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Biomedicina foram instituídas em 18 de fevereiro de 2003, pela Resolução nº 2 da 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE/CES n° 2, de 18 

de fevereiro de 2003), com o objetivo de orientar a organização curricular dos cursos 

de Biomedicina das instituições do sistema de ensino superior do país. 

Endereço Funcionamento do Curso: Rua Professor José de Souza Herdy, 1160 

CEP: 25071-202 Cidade: Duque de Caxias - Bairro: Jardim Vinte e Cinco de Agosto - UF: 
RJ 
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1.5.1. Coordenador do Curso:  

O coordenador do curso de Biomedicina, Daniel Pereira Reynaldo, possui 

graduação em Ciências Biológicas-Modalidade Médica, pela Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UniRio), a qual concluiu em 2005.  

Em 2007 concluiu o mestrado em Química Biológica no Departamento de 

Bioquímica Medica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Sua dissertação 

apresentada versou sobre cinética enzimática e atividade da água em proteínas do 

músculo estriado esquelético. Durante o mestrado, possuiu vínculo de bolsista com o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ)  

O coordenador possui experiência no magistério superior desde 2009, quando 

ingressou no quadro docente do Centro Universitário Geraldo Di Biase/Fundação 

Educacional Rosemar Pimentel (UGB/FERP) para ministrar os componentes 

curriculares Fisiologia e Bioestatística.  

No ano de 2008, ingressou como tutor a distância da disciplina Bioquímica I da 

Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de 

Janeiro (CECIERJ/CEDERJ), conferindo uma experiência de 8 anos no ensino a distância.  

No ano de 2009, passou a compor o quadro docente do Instituto Brasileiro de 

Medicina de Reabilitação – IBMR, atuando nas áreas de Fisiologia, Química e  

Bioquímica. Assumiu em 2011 a coordenação do curso de Biomedicina do 

IBMR onde realizou o reconhecimento de dois cursos de graduação com nota 4. Tal 

experiência contribuiu para uma compreensão ampla das Diretrizes Curriculares para a 

Formação do Biomédico e experiência na Gestão Acadêmica. Na referida instituição 

atuou como membro do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Biomedicina, 

Estética e Nutrição. 

Em 2014, transferiu-se para a Unigranrio e em 2015 assumiu a coordenação 

do curso de Biomedicina totalizando 6 anos de experiência como coordenador. 

Atualmente coordena o curso de Biomedicina da UNIGRANRIO e é 

subdelegado do Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região.  
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1.5.2. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 
Tabela 4 - Docentes NDE do curso de Biomedicina 

NOME TITULAÇÃO 
REGIME DE 

TRABALHO 

TEMPO DE 

DEDICAÇÃO AO NDE 

Daniel Pereira Reynaldo Mestre Tempo Integral 10 horas semanais 

Daniel Sanches Doutor Tempo Integral 5 horas semanais 

Cícero Figueiredo Freitas Doutor Tempo Integral 5 horas semanais 

Léo Freitas Correa Mestre Tempo Parcial 5 horas semanais 

Jainne Martins Ferreira Doutora Tempo Parcial 5 horas semanais 
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1.5.3. Justificativas para Realização de um curso de Biomedicina na 

UNIGRANRIO – Duque de Caxias  

 

Serão apresentadas características fundamentais para a compreensão da 

constituição da cidade de Duque de Caxias, além de apresentar a importância da 

UNIGRANRIO no processo de desenvolvimento do município. Um elemento importante 

que deve ser trazido em tela para acompanhar a leitura do fragmento abaixo é o da 

inexistência de um curso de graduação em Biomedicina na cidade.  

Duque de Caxias está situada na Baixada Fluminense, região que se estende 

paralelamente à costa, entre a Serra do Mar e o oceano (Recôncavo Guanabarino). A 

denominação Baixada Fluminense pode assumir tanto representações derivadas de 

sua geografia quanto de suas características culturais – Baixada significa planície entre 

montanhas e Flumen em latim (rio ou muita água). Assim como toda a região do Rio de 

Janeiro localizada em torno da Baía de Guanabara ou cortada por grandes rios, a 

Baixada desempenhou papel importante para o escoamento do ouro que vinha das 

Minas Gerais no século XVIII para os portos, já na primeira metade do século XIX a 

Baixada era o lugar das grandes fazendas produtoras de alimentos que abasteciam o 

Estado do Rio de Janeiro.  

De acordo com a característica dos grandes centros brasileiros, foi no pós-

guerra que a atividade industrial se consolidou no Rio de Janeiro. Tal movimento 

econômico gerou o povoamento da periferia. A Baixada sofreu um adensamento 

populacional principalmente em torno das estações ferroviárias, núcleos fabris e eixos 

rodoviários. A ocupação se explica a partir de migrações oriundas das regiões norte e 

nordeste do país. Este movimento migratório se deve tanto pelas demandas de mão 

de obra em decorrência das instalações das indústrias como também por migrações 

ocorridas dentro do próprio estado do Rio de Janeiro devido à exclusão das pessoas de 

baixa renda de suas áreas nobres em prol do “embelezamento” da cidade. 
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Como resultado dessa expansão os municípios da Baixada Fluminense 

apresentam problemas decorrentes da ocupação desordenada. Seus municípios 

sofrem com a desigualdade social, problemas graves de saneamento básico, 

associados a altos índices de doenças (OLIVEIRA & RODRIGUES, 2009). No Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) que decorre de três dimensões básicas do 

desenvolvimento humano, a saber, renda, educação e saúde, a cidade de Duque de 

Caxias possui um IDH médio e ocupa 49ª posição no Estado (Atlas do Desenvolvimento 

Humano do Brasil, 2010). 

Estes dados exemplificam a importância da criação de um curso de 

Biomedicina visando a importante qualificação profissional no âmbito da educação e 

da saúde, alinhado a missão institucional, o que possibilitará uma transformação na 

qualidade de vida da região. 

Duque de Caxias é um importante município da Baixada Fluminense, possui 

uma população estimada de 886 mil habitantes (IBGE, 2016) o que confere ao 

município o terceiro lugar do estado em termos populacionais.  

O município apresenta um grande crescimento nos últimos anos, sendo a 

indústria e o comércio as principais fontes geradoras de renda e emprego de Duque de 

Caxias, o município figura como 15º maior Produto Interno Bruto no ranking nacional e 

o terceiro do Estado do Rio de Janeiro.1 Para se compreender melhor o 

desenvolvimento econômico da cidade é válido registrar que 13,9% da produção 

industrial do Estado do Rio de Janeiro vêm dela, especificamente das atividades 

relativas à indústria de transformação derivadas da exploração de petróleo. Neste 

município está instalada a maior refinaria da Petrobrás, a Refinaria de Duque de Caxias 

- REDUC. Destaca-se também indústrias da construção naval, metalúrgicas, petro-gás-

químicas, siderurgias, têxteis, gráficas, indústrias farmacêuticas, de bebidas e 

                                              
1 O Município ocupa esta colocação desde 2002, segundo pesquisa publicada em 2010 pela Fundação 
Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro – CEPERJ. 
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moveleiras. Além da sua força na industrialização, o setor de Serviços, atualmente, 

vem se firmando como polo nacional do setor terciário com destaque para serviços e 

negócios. Diversas dessas áreas poderão explorar as potencialidades do profissional 

egresso do curso de Biomedicina da UNIGRANRIO.  

Duque de Caxias sediou durante 34 anos o maior aterro sanitário da América 

Latina, o Aterro Metropolitano do Rio de Janeiro localizado bairro Jardim Gramacho. A 

área foi cedida pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) à 

COMLURB (Companhia Municipal de Limpeza Urbana da Cidade do Rio de Janeiro), 

visando à instalação de um Aterro Sanitário devidamente controlado, no entanto, o 

que ocorreu foi a degradação, invasão e poluição do manguezal e da Baía de 

Guanabara pelo lixo de toda a origem gerando grande impacto ambiental (BASTOS 

2007).  

 

 

Fonte:www.google.com, acesso em 27/02/2013 

O aterro foi fechado no final do ano de 2012, pois chegou ao fim da sua vida 

útil. Os catadores foram indenizados, porém permanecem sem alternativas, alguns 

outros participam de cooperativas de reciclagem de lixo e há planos de empresários 

juntamente com a prefeitura do Rio de Janeiro para a produção de biogás produzido 
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pelo depósito, sendo necessária a inserção de profissionais, como o Biomédico, 

capazes de gerar projetos de pesquisas e biotecnologia para o êxito desses planos. 

Com a perspectiva da criação do Arco Metropolitano (uma autoestrada que 

ligará as Rodovias Washington Luís e Rio-Santos), o mesmo consolidará Duque de 

Caxias como um município importante na participação de indústrias petroquímicas e 

de biotecnologias com inúmeras possibilidades de empregos e investimentos tanto na 

área ambiental quanto tecnológica. 

A inserção da UNIGRANRIO no cotidiano de Duque de Caxias e da região é 

ampla, apoiados no lema “ir para além da sala de aula”, desta forma, a realidade local 

serve como fomento para as discussões na Universidade e também como campo de 

prática para docentes e discentes, são realizados estágios supervisionados, atividades 

extensivas e de pesquisa, além disso, a UNIGRANRIO possui assento no Conselho 

Municipal de Saúde e, desta forma, consegue participar do controle social almejado na 

organização das políticas públicas.  

Para além da saúde, a presença da UNIGRANRIO tem sido vital para o 

crescimento e desenvolvimento da Cidade de Duque de Caxias e da região, sua 

atuação nas ciências sociais, engenharias, educação, ciências e tecnologia, além do 

Colégio de Aplicação e Escola Técnica contribuem para formação de pessoas e para a 

prestação de serviços de qualidade para a comunidade. Importantes convênios de 

cooperação técnica legitimam tal afirmação, em Duque de Caxias podemos citar: Casa 

da Criança, Instituto Marcos Freitas, Mansão da Esperança, Centro Integrado de Apoio 

a Criança e ao Adolescente Rosa e Azul, Secretaria Municipal de Saúde de Duque de 

Caxias e Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro; Rede D’or São Luiz, dentre 

outros.  

Para a realização de estágios são numerosas as possibilidades, convênios em 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, além de renomadas empresas 
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que contam com a presença de acadêmicos e docentes para a realização de atividades. 

Além disso, a própria prestação de serviço por meio das Clínicas escola de Medicina 

Veterinária, Odontologia, Estética, Laboratórios de Análises Clínicas, Ambulatórios de 

Especialidades, Núcleo de Prática Jurídica, conferem a legitimidade das afirmações 

expressadas acima. Ainda a este respeito, com a aprovação e desenvolvimento do 

curso de Biomedicina será possível ampliar a parceria com um dos mais importantes 

Institutos de Medidas do Rio de Janeiro, o INMETRO, tanto em áreas de pesquisa 

relacionados à atividade do Instituto quanto em projetos de cooperação que possam 

estar associados à melhoria da região.  

No município de Duque de Caxias existem aproximadamente 40 laboratórios de 

análises laboratoriais, além dos setores de análises laboratoriais dos hospitais da rede 

pública e particular. Porém, mesmo dentro desse contexto profícuo para ação do 

profissional Biomédico, não existe nenhum curso de graduação em Biomedicina no 

município de Duque de Caxias e nem em nenhum outro da Baixada Fluminense. Assim, 

a criação do curso de Biomedicina da UNIGRANRIO será fundamental e estratégica 

para fomentar e qualificar o serviço do setor de análises laboratoriais da região, com a 

formação de profissionais capazes de se integrar com os demais profissionais da área, 

com competência para a promoção de saúde e prevenção de doenças, para execução 

técnica dos ensaios, interpretação, análise crítica dos resultados e gestão dos serviços 

laboratoriais, sempre orientado pela conduta ética e pelos interesses dos munícipes de 

Duque de Caxias. 

Com a inauguração do Laboratório de Genética Humana (LabGen) da 

UNIGRANRIO, em Duque de Caxias, outros setores importantes da ação do profissional 

Biomédico poderão ser explorados e mais serviços sociais ao Munícipio de Duque de 

Caxias poderão ser consolidados. Existe a participação efetiva do biomédico na 

prestação de serviços na área de genética e Biologia Molecular, como em exames e 

pesquisas na área de genética humana. 
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Além disso, segundo pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 

(FIRJAN) sobre as perspectivas estruturais do mercado de trabalho na indústria 

brasileira no ano de 2020, publicada em fevereiro de 2012, a profissão de 

biotecnologista figura entre as quatro profissões, de nível superior, mais promissoras 

para o ano de 2020. Os profissionais da biotecnologia estudam a criação, 

aperfeiçoamento e gerenciamento de novos produtos nas áreas de saúde, química, 

ambiental e alimentícia. Na área da microbiologia, avaliam os efeitos e utilidades de 

fungos, bactérias, vírus e protozoários na produção vacinas, medicamentos, alimentos 

e bebidas. Também podem atuar no controle ambiental, avaliação e prevenção da 

contaminação da água e do solo. Na prática, a Biotecnologia é uma ciência 

multidisciplinar que integra diversas áreas do conhecimento como a Biologia 

molecular, da Genética clássica, da Microbiologia, da Química e Biofísica, 

competências essas que serão desenvolvidas durante a formação profissional do 

Biomédico do curso de Biomedicina da UNIGRANRIO. 

A maioria das pessoas que trabalham na área atualmente não são graduadas 

em Biotecnologia e sim, formadas em áreas afins. Embora haja crescente demanda por 

especialistas em Biotecnologia, no setor privado, de modo geral, este último não se 

tem disposto a treiná-los. Por outro lado, especialmente nas sociedades periféricas, os 

recursos públicos para a pesquisa ainda são insuficientes para investir em pesquisa 

básica e na formação de novos cientistas, realidade essa que acomete o município de 

Duque de Caxias. Em termos mais específicos, falar em Biotecnologia é falar na 

disponibilidade de interagir, trabalhar em rede e desenvolver projetos de cooperação 

em temas relacionados à saúde, agricultura, meio ambiente e indústrias, incluindo 

assim a Biomedicina.  

Sendo assim, o curso de Graduação em biomedicina da UNIGRANRIO 

possibilitará a formação do profissional Biomédico dotado de espírito critico-científico 

e responsabilidade que lhe permita uma atuação profissional consciente, dirigida para 
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a melhoria da qualidade de vida e da população humana, sendo capaz de se inserir no 

Campo da Biotecnologia e suprir a demanda do número crescente de empresas dessa 

área no município de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense e do País. 

Dentro desta visão, a criação do curso de graduação em Biomedicina na 

Baixada Fluminense será um projeto pioneiro de grande impacto para a profissão, para 

a missão institucional, para o desenvolvimento da UNIGRANRIO e da região, buscará 

no seu desenvolvimento relacionar saúde e tecnologia, acompanhando as tendências 

mundiais amplamente divulgadas, para se ter uma ideia disso, no ranking do Bureau of 

labor statistics de 2012, um dos principais laboratórios de pesquisas trabalhistas do 

governo americano, a maioria das profissões do futuro estão relacionadas à saúde e 

tecnologia, o desenvolvimento econômico do Brasil e as vias de investimento para a 

ciência e tecnologia demonstram ser este também um caminho para o país. 

Somado a isso, as expectativas positivas com a inserção do curso de 

Graduação em Biomedicina em um campo profícuo como o da UNIGRANRIO são 

amplas. Hoje a UNIGRANRIO conta com mais de 20.000 alunos de graduação 

distribuídos nas escolas de Educação, Ciências, Letras, Artes e Humanidades, Ciências 

Sociais e Aplicadas, Ciência e Tecnologia e Ciências da Saúde. A qualidade da 

instituição pode ser aferida nos seus resultados obtidos em avaliações externas, nas 

suas parcerias nacionais e internacionais, no reconhecimento dos alunos e no 

comprometimento de seus docentes.  

A infraestrutura para realização do curso de Biomedicina é completa, 

laboratórios didáticos, clínicos, serviço de diagnóstico por imagem e demais centros de 

prestação de serviços favorecerão a indissocialibilidade entre teoria e prática. 

Além da graduação a UNIGRANRIO desenvolveu-se a oferta de cursos de Pós 

Graduação Stricto Sensu congrega o Mestrado Acadêmico e Doutorado em 

Administração, Mestrado Profissional em Educação das Ciências Básicas, Mestrado 
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Profissional em Odontologia, Mestrado Acadêmico em Letras e Ciências Humanas, em 

especial o programa de Mestrado e Doutorado em Biomedicina Translacional 

(Biotrans). Nesse programa, um grande diferencial desenvolvido é a integração da 

graduação e da pós-graduação com ações voltadas para a inserção tanto dos discentes 

quanto dos docentes do curso nas atividades de pesquisa e aplicações translacionais, 

sendo uma grande oportunidade de educação continuada para nossos egressos. 

Somado a isso, a oferta de cursos de pós-graduação Lato Sensu é ampla e acompanha 

a necessidade do mercado, em destaque os cursos de Reprodução Humana Assistida 

Laboratorial e Ciências Do Laboratório Clínico e Diagnóstico In Vitro.  

Frente a todo o exposto sabemos que o Curso de graduação em Biomedicina 

da UNIGRANRIO poderá ao mesmo tempo se beneficiar e contribuir com o 

desenvolvimento da instituição, utilizando seus diversos cenários para realização das 

atividades teóricas e práticas. A pluralidade e a diversidade estão garantidas tanto no 

ambiente interno quanto no ambiente externo.  

Por fim, compromissados com o desenvolvimento da Universidade e do 

contexto em que ela está inserida, certos de que a seriedade com que a UNIGRANRIO 

trata seus alunos, docentes e discente será expandida para o curso de Biomedicina. 

1.5.4. Formação e Inserção Profissional do Biomédico 

 

A necessidade de profissionais capacitados na pesquisa básica e nos serviços de 

diagnóstico e terapêutico contribuiu para o aparecimento de uma nova profissão, a 

Biomedicina. Em 1966, os cursos de Ciências Biológicas abriram espaço em seus 

currículos Bacharelado a Modalidade Médica, surgindo assim as Ciências Biomédicas. 

Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo foram os pioneiros na formação dos 

Biomédicos. 

A Lei no 6.684 de 3 de setembro de 1979 regulamentou em conjunto a Biologia e a 

Biomedicina, em seguida a Lei no 6.686 de 11 de setembro de 1979 permitiu ao 
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Biomédico realizar análise clínico-laboratoriais, assinando os respectivos laudos. Em 30 

de agosto de 1982, a Lei no 7.017, revogou a lei anterior e segregou a Biologia da 

Biomedicina, autorizando a criação dos Conselhos Federais e Regionais de cada 

profissão. 

No ano de 2013, foi fundada a Associação Brasileira de Ensino em 

Biomedicina (ABEB) para representar todas as discussões sobre Biomedicina no País, 

sendo formada por profissionais do setor. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Biomedicina 

foram instituídas em 18 de fevereiro de 2003, pela Resolução nº 2 da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, com o objetivo de orientar a 

organização curricular dos cursos de Biomedicina. Além dos princípios, fundamentos, 

condições e procedimentos da formação de biomédicos para aplicação em âmbito 

nacional na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos dos 

cursos de graduação em Biomedicina, elas também definem o perfil do formando 

egresso/profissional, “com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para 

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

Capacitado ao exercício de atividades referentes às análises clínicas, citologia oncótica, 

análises hematológicas, análises moleculares, produção e análise de bioderivados, 

análises bromatológicas, análises ambientais, biomedicina estética, bioengenharia e 

análise por imagem, pautado em princípios éticos e na compreensão da realidade 

social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação 

da realidade em benefício da sociedade.” Este marco legal determina que a formação 

do biomédico deva contemplar as necessidades sociais da saúde, com ênfase no 

Sistema Único de Saúde – SUS, bem como o desenvolvimento de habilidades e 

competências, a saber: atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, 

administração e gerenciamento, além da educação permanente para a formação do 

profissional. 
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O currículo proposto sob a referência das diretrizes acima, formará um 

biomédico crítico e reflexivo que incorpore a pesquisa como princípio educativo, numa 

perspectiva sócio-histórica. Isto impõe superar o processo de ensino fragmentado, 

privilegiando ações integradas, pensando o currículo em sua amplitude de saberes e 

diversidade de modalidades de execução. Desta forma, o currículo proposto concebe 

todo e qualquer sujeito como um ser único, integral, que vai se constituindo através de 

sua interação com o meio social e cultural, situado num determinado momento 

histórico. É, portanto, um ser influenciado por este meio, mas que também o 

influencia porque pensa, age e produz diferentes modos de se relacionar com o mundo 

e sua cultura. 

Um diferencial na formação do aluno de Biomedicina da Unigranrio é a 

possibilidade de uma inserção precoce no ambiente de pesquisa em parceria com o  

programa de pós graduação em Biomedicina Translacional da IES através da integração 

graduação e mestrado (IGM). 

Os cursos de extensão são um elemento estratégico de alta relevância na 

busca de qualificação, pois permitem ampliar a vivência e formação dos discentes nos 

diferentes campos de atuação profissional. Nesse contexto a Unigranrio se destaca por 

apresentar um portfólio alinhado às necessidades da atuação profissional biomédica 

tais como: 

 Novas ferramentas moleculares no diagnóstico microbiológico 

 Diagnóstico por imagem e medicina translacional 

 Disfunções estéticas, avaliação facial e corporal em biomedicina estética 

 Curso teórico e prático em coleta de sangue 

 Introdução a medicina nuclear 

 Microbiologia aplicada às ciências da saúde 

 A prática da pesquisa clínica. 
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Frente ao exposto fica o legado da necessidade de elaborar um projeto de 

curso permeável às necessidades e demandas contemporâneas, o desafio de contribuir 

para o desenvolvimento de uma profissão socialmente responsável, com uma visão 

social abrangente, tecnicamente capaz de colocar seu conhecimento a dispor de 

indivíduos e coletividades, contextualizando a sua atuação profissional às condições de 

vida da população. Por conseguinte, contribuir para a construção do conhecimento e 

de um posicionamento profissional ético-político, capaz de beneficiar-se do encontro, 

do diálogo e da alteridade coloca-se como objetivo para o curso de Biomedicina da 

UNIGRANRIO. 
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1.6. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

O processo de preparação profissional extrapola o 

aprendizado técnico e deve estar voltado à 

internalização dos conteúdos pertinentes à atividade 

profissional e ao consequente domínio de suas 

respectivas competências e habilidades. 

(PDI 2015-2019, Políticas de ensino e ações 

acadêmico‐administrativas para os cursos de graduação, p. 

118) 

A visão institucional consiste em “entregar valor à sociedade, empenhando-se 

na oferta de uma educação que participe ativa e permanentemente das comunidades 

em que se insere e atua como agente de transformação social por meio de seus 

projetos de ensino, pesquisa e extensão”. A visão institucional é traduzida em seu lema 

“Ir além da sala de aula”. 

Os três pilares da UNIGRANRIO estão obrigatoriamente presentes nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, incluindo-se, os indispensáveis projetos de 

ações de Responsabilidade Social, que levam a divulgação e produção de 

conhecimentos e a pluralidade étnico-racial, as questões indígenas, a sustentabilidade 

e preservação do meio ambiente. Da mesma forma, a busca incessante da 

interdisciplinaridade, sustenta as diretrizes e o projeto pedagógico do curso. 

Os projetos, currículo e programas buscam atender às demandas da 

sociedade, ao fomento do sustento econômico, à promoção e à criação da cultura. As 

metas organizacionais estão definidas na relação ética e na transparência da 

organização com todos os públicos com os quais se relaciona: as comunidades 

acadêmica, científica, social e os órgãos reguladores do MEC. 

As ações pedagógicas são desenvolvidas em um ambiente favorável ao 

diálogo e cooperação, coordenadas pelas disciplinas do curso, por seus projetos e 

conhecimentos, os quais fortalecem a Missão institucional. 
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A UNIGRANRIO, combinando qualidade e experiência acadêmicas, coloca-se 

em condições de suprir as novas demandas, pelo ensino universitário, pela pesquisa e 

extensão, sendo capaz de proporcionar o diferencial como agente formador e indutor 

do desenvolvimento deste importante espaço que integra o Rio de Janeiro. 

É nesse contexto que o Curso de Biomedicina está sendo construído, tendo 

como premissas básicas os indicadores socioeconômicos e epidemiológicos que são 

característicos de uma região permeada de contrastes sociais, e da perspectiva de 

formar biomédicos capazes de melhorar a qualidade de saúde desta população. 

O Curso de Biomedicina da UNIGRANRIO está em sintonia com o Plano de 

Desenvolvimento e o Projeto Pedagógico institucional. Além de atender as orientações 

das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Biomedicina 

(CNE/CES n° 2, de 18 de fevereiro de 2003), concentra-se na formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com 

base no rigor científico e intelectual. 

No seu processo de formação o estudante de Biomedicina deverá desenvolver 

conhecimentos sobre as diferentes concepções de homem, sobre as questões 

políticas, ideológicas e sociais que envolvem a sua atuação profissional. Os princípios 

norteadores do Curso de Biomedicina da UNIGRANRIO são: 

 Interdisciplinaridade: o curso buscará a constante integração do 

conhecimento, favorecendo ao aluno a compreensão de que a 

formação de um profissional de excelência se faz pela 

capacidade de articular e integrar o conhecimento em prol do 

desenvolvimento pessoal e da profissão. 

 Postura crítica, investigativa e criativa: será estimulada a 

capacidade de elaborar questões com relevância social, com o 

intuito de ampliar a compreensão dos fenômenos, favorecendo 
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a criação/construção de respostas fundamentadas e éticas, 

alicerçadas na proteção dos direitos humanos e tendo como 

horizonte o desenvolvimento social. O manejo de métodos e 

técnicas de pesquisa e o reconhecimento do valor da produção 

do conhecimento para o desenvolvimento pessoal e profissional 

serão prioritários e intermediarão todo o processo formativo do 

acadêmico; 

 Participação Social e Produção de Sentido: articulação direta 

com a comunidade e todos os seus equipamentos sociais, 

buscando a integração entre a teoria e as necessidades 

concretas da sociedade, favorecerão a produção de sentido para 

todos os atores envolvidos na construção do conhecimento; 

 Diversidade e Alteridade: construção de oportunidades de 

diálogo com a diversidade, contribuindo para o desenvolvimento 

de um pensamento e atitude capazes de considerar, respeitar e 

valoriza-la, reconhecendo a complexidade e multideterminação 

envolvida em qualquer fenômeno humano; 

 Consciência ética: apropriação da ética como elemento 

constituinte da vida, conhecimento e respeito ao código de ética 

profissional, visando a construção de uma postura que considere 

os princípios éticos nas relações profissionais, assim como na 

produção e divulgação de estudos, atividades e pesquisas; 

 Formação Integrada: apropriação do cenário universitário por 

meio da intercomunicação com os cursos, cenários práticos, 

projetos de extensão e grupos de pesquisa, visando a ampliação 

da visão de mundo e da formação profissional; 

 Educação continuada: capacidade de aprendizagem e 
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aprimoramento contínuos. 

Para atender aos pontos apresentados acima, o Curso de Biomedicina da 

UNIGRANRIO desenvolverá suas atividades de acordo com os princípios institucionais 

formulados no PPI[1], que se propõe, no nível macro, a promover a qualidade de vida, 

tendo como instrumento básico o processo educacional e, para tanto, alicerça suas 

ações em três pilares, a sustentabilidade, ou seja, capacidade de gerar e empregar 

recursos econômicos e intelectuais para o desenvolvimento pessoal e social, a 

empregabilidade e o empreendedorismo, enfatizando a necessidade de articulação 

com o mercado de trabalho, bem como com o desenvolvimento de uma postura 

empreendedora capaz de identificar, investir e materializar oportunidades de 

desenvolvimento profissional e social. 

As opções politico-pedagógicas traçadas neste projeto sinalizam para uma 

aprofundada discussão das bases teóricas que constituíram a Biomedicina como 

ciência e profissão, além disso, aproxima-se de diversas áreas de conhecimento para 

amplificar as possibilidades de análise e compreensão dos fenômenos humanos, 

ademais, prioriza os espaços vivenciais e práticos. 

O Curso de Biomedicina estará inserido na Escola de Ciências da Saúde, 

atualmente com outros 13 cursos em funcionamento, além do suporte e da assessoria 

da escola, tanto do ponto de vista acadêmico como administrativo, contará com a 

Diretoria de Operações, dando todo o suporte de infra-estrutura necessário para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas. A Pró-reitoria de Administração 

Acadêmica, responsável pelos registros acadêmicos, documentação, vestibular. A de 

Pesquisa e Pós-Graduação, por intermédio da Diretoria de Iniciação Científica, através 

de programas específicos, a saber PIBIT e PIBIC e a Pró-reitoria de Extensão e Ações 

Comunitárias.  

A Pró-reitoria de Graduação tem papel fundamental no desenvolvimento e 

atualização das metodologias de ensino, na formulação de estratégias para a gestão 
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acadêmica visando a excelência de ensino, no estímulo a ações interdisciplinares, no 

acompanhamento e desenvolvimento do quadro docente, na elaboração e definição 

dos processos de acompanhamento dos processos de aprendizagem.  

As ações para o desenvolvimento do corpo docente, o apoio ao projeto 

pedagógico do curso que tem uma concepção integradora, o estímulo ao 

desenvolvimento de estratégias e pesquisas a respeito do uso de metodologias ativas 

de aprendizagem são exemplos bastante promissores e vivos das políticas de 

graduação no âmbito específico do curso de Biomedicina. 

Além disso, a Universidade disponibiliza ao curso a Assessoria de 

Desenvolvimento Acadêmico, que oferece todo o suporte para a adequação do curso 

às exigências legais vigentes no país. 

As ações de Extensão, oportunizam a flexibilização curricular, já que poderão 

ser organizadas e realizadas dentro do campo de interesse do estudante, concebida 

desta maneira as ações de extensão no âmbito do curso de Biomedicina articulam-se 

com o dia a dia universitário, com isso, programas de monitoria, eventos e prestação 

de serviços comunitários farão parte do cotidiano acadêmico. Deve-se ressaltar que 

para a realização de tais atividades a UNIGRANRIO conta com uma boa infraestrutura, 

disponibilizando auditórios, sistemas de inscrição on-line e apoio na logística de 

organização de eventos. 

As possibilidades de realização de pesquisas serão realizadas no contexto da 

sala de aula e também poderão ser feitas através de projetos específicos de iniciação 

científica, todos os docentes da UNIGRANRIO tem oportunidade de se inscrever nos 

processos seletivos da iniciação científica. Ainda a respeito da pesquisa, o fato da 

UNIGRANRIO ter cursos consolidados de mestrado  e doutorado torna o ambiente 

acadêmico ainda mais produtivo, os acadêmicos da graduação poderão beneficiar-se 

participando dos Congressos, Simpósios e demais eventos dos Programas que muitas 
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vezes trazem para o contexto universitário cientistas de renome nacional e 

internacional. 

A diretoria de Recursos Humanos, através do Sistema de Educação Corporativa 

contribui com ações para o desenvolvimento das lideranças acadêmicas e também do 

corpo docente, com treinamentos e ações de desenvolvimento profissional.  

Além disso, apoia direções e coordenações de curso no processo de 

recrutamento e seleção do corpo docente, apoiando os novos docentes no período de 

ambientação a cultura institucional, oferecendo-lhes condições de entender mais 

rapidamente o funcionamento da UNIGRANRIO. 

O Curso de Biomedicina, concentra-se na formação sólida de um profissional 

generalista, comprometido com o desenvolvimento e produção de conhecimento na 

Ciências biomédicas, com a transformação social e com a promoção da saúde. O perfil 

deste profissional também será formado pelo aprofundamento que ocorrerá nos 

estágios pela habilitação escolhida. Esta oportunidade será importante para que o 

futuro biomédico se destaque no mercado de trabalho, desempenhando seu papel 

profissional de maneira consistente e com forte embasamento técnico-científico. 

Visando operacionalizar tal proposta a UNIGRANRIO, ao aprovar este projeto 

pedagógico de curso, realizou um plano de investimento capaz de gradativamente 

atender às necessidades específicas do curso de Biomedicina, como por exemplo, 

aquisição e atualização de acervo bibliográfico, montagem de laboratórios específicos 

e dos espaços para a prestação de serviços. 
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1.7. Objetivos do Curso 

1.7.1. Objetivo Geral 

Formar profissional Biomédico com sólida formação técnica, reflexiva e 

humanista, capaz de atuar em diferentes níveis da Saúde, assim como desenvolver e 

gerar conhecimento em áreas de inovação tecnológica voltadas para a área de saúde. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

● Capacitar o discente para o desenvolvimento do senso crítico, da 

criatividade e da participação; 

● Capacitar o discente para atuar com ética na vida profissional; 

● Formar o profissional comprometido com a bioética; 

● Formar o profissional comprometido com o desenvolvimento 

sustentável do Estado do Rio de Janeiro, primando pela conservação do meio 

ambiente; 

● Capacitar o discente para reconhecer que todo o saber é resultado de 

um longo processo de construção do conhecimento, portanto, que a pesquisa e 

a extensão estão intrinsecamente relacionadas à atividade do biomédico; 

● Formar o profissional apto a trabalhar em equipe; 

● Capacitar o discente para atuar em diferentes ambientes profissionais; 

● Formar o profissional para atuar em todos os níveis de atenção à saúde 

bem-estar e qualidade de vida da população; 

● Capacitar o profissional para assumir toda a responsabilidade técnica de 

análises clínico-laboratoriais (realizar, interpretar, emitir laudos, pareceres, 

atestados e relatórios); 

● Possibilitar o ingresso em Curso de Pós-Graduação que permita o 

crescimento quantitativo e qualitativo de cientistas e do progresso da ciência 

em nosso país. 
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1.8. Perfil do Egresso 

De acordo com a configuração de perfil almejada para o egresso, tendo em 

vista os objetivos propostos e considerando as situações do mundo do trabalho, o 

profissional Biomédico formado na UNIGRANRIO será um profissional generalista, 

capaz de atuar com práticas científico-tecnológicas inovadoras aplicando-as com 

excelência no desenvolvimento de pesquisas, contribuindo para o avanço da ciência e 

da tecnologia. O profissional de Biomedicina da UNIGRANRIO terá desenvolvido uma 

postura empreendedora que o diferenciará no mercado de trabalho. 

Portanto, conforme anunciam as Diretrizes Curriculares o egresso do Curso de 

Biomedicina deverá estar apto, de modo geral, a: A formação acadêmica enquanto 

parte do processo ensino-aprendizagem, requer as seguintes habilidades e 

competências, conforme expressa nas diretrizes curriculares instituídas pelo Conselho 

Nacional de Educação – CNE -  Resolução No 2 CNE/CES /18/02/2003: 

• Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 

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

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

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

• Atuar multiprofissionalmente e interdisciplinarmente com extrema 

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

de ética; 

• Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e científicos; 

• Dominar os conhecimentos, traduzidos em conceitos, procedimentos e 

atitudes, específicos da Biomedicina e aqueles advindos das ciências afins, norteados e 

orientados, sempre, por valores éticos e sociais, particulares ao Homem e próprios de 

uma sociedade plural e democrática; 
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• Acompanhar as transformações acadêmico-científicas e evolução 

tecnológica na área da Biomedicina e áreas afins, apresentadas no contexto mundial, 

mediante a análise crítica da literatura especializada, com o propósito de contínua 

atualização, produção e inovação acadêmico-profissional; 

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

tecnicamente por análises clínico-laboratoriais, incluindo os exames hematológicos, 

citológicos, citopatológicos, histoquímicos e de 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; 

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

qualidade de produtos obtidos por biotecnologia; 

• Realizar análises fisicoquímicas 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; 

• Gerenciar laboratórios de análises clínicas e toxicológicas; 

• Atuar na seleção, desenvolvimento e controle de qualidade de 

metodologias, de reativos, reagentes e equipamentos; 

• Exercer, além das atividades técnicas pertinentes a profissão, o papel de 

educador, gerando e transmitindo novos conhecimentos para a formação de novos 

profissionais e para a sociedade como um todo. 

 

Neste sentido, o Curso de Biomedicina objetiva oferecer uma formação 
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comum e múltipla, tendo em vista a abrangência e a diversidade da ação profissional. 

O biomédico, juntamente com os outros profissionais da área de saúde, tem 

uma grande responsabilidade política, social e econômica no processo de formação da 

sociedade brasileira, atuando nos diversos níveis de atenção à saúde. Sob este prisma, 

e tendo como marco as transformações que vêm ocorrendo no mundo globalizado e, 

em especial, na sociedade brasileira, bem como por entender que o conhecimento 

científico é dinâmico e deve ser objeto de constante reformulação em sua forma e 

conteúdo, o curso procura se tornar ambiente privilegiado do pensar e do agir sobre os 

diferentes matizes da formação humana. 

A formação do biomédico graduado na UNIGRANRIO é baseada em uma 

concepção pedagógica crítica e socialmente responsável. Uma formação que conduz à  

reflexão sobre os fatores culturais, sociais e econômicos, com vistas a garantir aos 

discentes uma visão humanista ampla, que os permita p produzirem uma 

compreensão de si mesmos, como parte de uma coletividade e de inserção social e 

como sujeitos históricos.  

Como diferencial, este curso desenvolve habilidades e competências 

relacionadas à biomedicina estética, pois entende-se ser esse um campo promissor de 

atuação profissional do Biomédico reforçando um dos objetivos do curso que é a 

formação de profissionais para atuar no bem-estar e qualidade de vida da população.  

As instituições de educação superior precisam buscar novas maneiras de se 

adaptar às rápidas mudanças que ocorrem na sociedade brasileira, impulsionadas pelo 

grande avanço tecnológico na área de informação. A formação profissional deve ser 

entendida como um importante componente do processo democrático da 

universidade e da valorização da identidade do biomédico. 

Com vistas a enfrentar os desafios que a educação brasileira enfrenta na 

atualidade, o biomédico necessita de um conhecimento teórico-prático e de uma 

sensibilidade regida por pressupostos éticos e pela responsabilidade social. Neste 
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contexto, os cursos de Biomedicina precisam se pautar por uma formação que lhes 

confira condições para realizem uma análise crítica do contexto social em que vivem e 

atuam profissionalmente, propiciando-lhes o desenvolvimento de uma prática 

transformadora e participativa. 

Cumpre destacar que a abordagem pedagógica proposta neste curso requer 

admitir que o trabalho do biomédico pressupusesse uma gama de intencionalidades, 

implicando em escolhas, valores e compromissos éticos. Ademais, deve-se ter em 

mente que todo o saber resulta de um longo processo de construção do 

conhecimento. Portanto, a pesquisa e a extensão estão intrinsecamente relacionadas à 

formação do biomédico. 
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1.8.1. Acompanhamento do Egresso do Curso de Biomedicina 

Possibilitar a avaliação continuada das condições de oferta dos 

cursos e, adicionalmente, integrar os ex‐alunos às atividades de 

desenvolvimento institucional e, em visão mais pragmática, à 

sua participação em atividades de extensão e em programas de 

pós‐graduação (lato ou stricto sensu). (PDI – 2015-2019 – 

Política e Ações de Acompanhamento do Egresso, p.127) 

O desafio de quem trabalha com educação é o de programar a formação de 

profissionais para atuar em um cenário que ainda não está montado, ou seja, o 

estudante inicia seu processo formativo e atuará profissionalmente no mínimo cinco 

anos após. Sabe-se do dinamismo e da velocidade com que as mudanças na 

contemporaneidade ocorrem, em função disso, mesmo sem a existência de egressos, o 

espírito aqui impresso valoriza e considera imprescindível o acompanhamento do 

profissional formado pela UNIGRANRIO. 

Com isso, após a formação da primeira turma serão utilizados questionários 

próprios para acompanhamento versando sobre: 

● Relevância da formação acadêmica para a atuação profissional; 

● Mercado de trabalho e suas exigências; 

Além disso, projeta-se a necessidade de realização de reuniões anuais com os 

profissionais formados pelo Curso no intuito de conseguir informações qualitativas 

sobre a conexão entre o processo formativo e a atuação profissional. Por fim, 

estimularemos nosso egresso a manter-se ligado à Universidade por meio de convites 

para participação como palestrante nos eventos promovidos pelo curso. 
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1.9. Competências e Habilidades 

O Curso de Biomedicina da UNIGRANRIO seguindo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Biomedicina (Resolução nº CNE/CES n° 2, de 18 de fevereiro 

de 2003, que Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Biomedicina), foi organizado para desenvolver as seguintes Competências e 

Habilidades Gerais (Art. 4): 

● Atenção à saúde: os profissionais devem estar aptos a desenvolver ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde psicológica e 

psicossocial, tanto em nível individual quanto coletivo, bem como a realizar 

seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética/bioética;  

● Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais deve estar fundamentado na 

capacidade de avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, 

baseadas em evidências científicas; 

● Comunicação: os profissionais devem ser acessíveis e devem manter os 

princípios éticos no uso das informações a eles confiadas, na interação com 

outros profissionais de saúde e o público em geral; 

● Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, deverão estar aptos a 

assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da 

comunidade; 

● Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 

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

recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar 

aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou líderes nas 

equipes de trabalho; 

● Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 
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continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática, e de ter 

responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento das 

futuras gerações de profissionais, estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmica e profissional, a formação e a cooperação por meio de redes 

nacionais e internacionais. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais instituem, ainda, no Art. 5o, competências 

específicas que garantem ao formando o domínio de conhecimentos e a capacidade 

de utilizá-los em contextos diversos, a partir da investigação, análise, avaliação, 

prevenção e na promoção da qualidade de vida. São elas: 

I - respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 

II - 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; 

III atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente 

com extrema produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica, de 

cidadania e de ética; 

IV - 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; 

V - contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida das 

pessoas, famílias e comunidade, considerando suas circunstâncias éticas, políticas, 

sociais, econômicas, ambientais e biológicas; 

VI - exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a 

como uma forma de participação e contribuição social; 

VII - emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; 
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VIII - conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos 

acadêmicos e científicos; 

IX - 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; 

X - realizar procedimentos relacionados à coleta de material para fins de 

análises laboratoriais e toxicológicas; 

XI atuar na pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle de 

qualidade de produtos obtidos por biotecnologia; 

XII - realizar análises fisico-químicas e microbiológicas de interesse para o 

saneamento do meio ambiente, incluídas as análises de água, ar e esgoto; 

XIII 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; 

XIV - exercer atenção individual e coletiva na área das análises clínicas e 

toxicológicas; 

XV - gerenciar laboratórios de análises clínicas e toxicológicas; 

XVI - atuar na seleção, desenvolvimento e controle de qualidade de 

metodologias, de reativos, reagentes e equipamentos; 

XVII - assimilar as constantes mudanças conceituais e evolução tecnológica 

apresentadas no contexto mundial; 

XVIII - avaliar e responder com senso crítico as informações que estão sendo 

oferecidas durante a graduação e no exercício profissional; 

XIX - formar um raciocínio dinâmico, rápido e preciso na solução de problemas 
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dentro de cada uma de suas habilitações específicas; 

XX - ser dotado de espírito crítico e responsabilidade que lhe permita uma 

atuação profissional consciente, dirigida para a melhoria da qualidade de vida da 

população humana; 

XXI - exercer, além das atividades técnicas pertinentes a profissão, o papel de 

educador, gerando e transmitindo novos conhecimentos para a formação de novos 

profissionais e para a sociedade como um todo. 
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1.10. Matriz Curricular 

Os conteúdos que compõem o curso de graduação em Biomedicina da 

UNIGRANRIO se voltam para o processo saúde/doença, numa perspectiva integrada 

com a realidade socioambiental do Estado do Rio de Janeiro, em especial a Baixada 

Fluminense. As áreas do conhecimento propostas permitem a formação profissional 

ampla, tanto técnico-científica quanto comportamental, por meio do desenvolvimento 

de um ciclo que estabelece os padrões de organização do ser humano, seguindo-se de 

uma concepção articulada do estudo da saúde, da doença e da interação do homem 

com o meio ambiente. Assim sendo, os conteúdos contemplam as Ciências Exatas, as 

Ciências Biológicas e da Saúde, as Ciências Humanas e Sociais e as Ciências da 

Biomedicina. 

Os Conteúdos Essenciais das Ciências Exatas abarcam os processos, os métodos 

e as abordagens físicos, químicos, matemáticos e estatísticos como suporte à 

biomedicina. 

As Ciências Biológicas e da Saúde incluem os conteúdos (teóricos e práticos) das 

bases moleculares e celulares dos processos normais e alterados, bem como a 

morfofisiologia dos tecidos e órgãos, sistemas e aparelhos. Completa-se com processos 

bioquímicos, microbiológicos, imunológicos e a genética geral e molecular em todo o 

desenvolvimento do processo saúde-doença. 

As Ciências Humanas e Sociais são atendidas através dos conteúdos essenciais 

relativos às relações multifacetadas indivíduo/sociedade, e contribuem para a 

compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, 

ecológicos, éticos e legais. Os conteúdos abordados envolvem a antropologia, a 

comunicação, a economia e gestão administrativa em nível individual e coletivo. 

As Ciências da Biomedicina são atendidas pelos conteúdos teóricos e práticos 

relacionados com a saúde, doença e meio ambiente, com ênfase nas áreas de 

citopatologia, genética, biologia molecular, biomedicina estética, imaginologia e 
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epidemiologia dos fatores predisponentes à doença e serviços complementares de 

diagnóstico laboratorial em todas as áreas da Biomedicina. 

As permanentes mudanças no contexto da saúde e da biotecnologia apontam 

para a necessidade de proporcionar tratamento privilegiado na formação de 

profissionais que atuem nestas áreas. As Diretrizes Curriculares para o curso de 

Biomedicina trouxeram novas perspectivas para a formação do biomédico que 

conduzem inexoravelmente a reflexão sobre as concepções, princípios e fundamentos 

pedagógicos que deverão nortear a formação de profissionais em Biomedicina na 

UNIGRANRIO. 

O Parecer CNE/CES nº 213/2008 que foi confirmado pela Resolução Nº 4, de 6 

de Abril de 2009, estabeleceu a carga horária mínima do curso de Biomedicina em 

3200 horas com integralização em 4 (quatro) anos. O curso de Biomedicina da 

UNIGRANRIO segue o parâmetro, estabelecendo uma carga horária em consonância 

com a resolução e respeitando as diretrizes curriculares de 18 de fevereiro de 2003, 

conforme descrita abaixo nas tabelas 5, 6 e 7 e no ANEXO I: 
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Tabela 5 - Matriz Curricular 

 
 

Tabela 6 – Distribuição da carga horária do curso de Biomedicina 

Carga horária % da CH total 
Teoria + Prática 2560 75,00% 

ACC - Atividades Complementares Curriculares 160 5,00% 

Estágio 680 20,00% 

Total do Curso 3400 100,00% 
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Tabela 7 – Distribuição da unidades curriculares conforme DCN 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES DE ACORDO COM AS DCN 

Curso: Graduação: Base Legal: 

Biomedicina Bacharelado Res. n. CNE/CES 2/2003 

Áreas do 
Conhecimento  

Conteúdos 
Essenciais  

Desdobramento em Disciplinas 
 CHT  

Art. 6º, Inciso I -
Ciências Exatas 

Processos, 
métodos e 

abordagens 
físicos, químicos, 
matemáticos e 

estatísticos como 
suporte à 

biomedicina. 

Tópicos Especiais na Formação do Profissional 
de Saúde 

40 

Química e Física aplicadas a Biomedicina 80 

Empoderamento Profissional - 
Ferramentas de Gestão 

40 

Empoderamento Profissional - 
desenvolvimento do pensamento científico 

60 

Subtotal 220 

Art. 6º, Inciso II - 
Ciências 

Biológicas e da 
Saúde 

Conteúdos 
(teóricos e 

práticos) de base 
moleculares e 
celulares dos 

processos normais 
e alterados, 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, 

inerentes à 

Concepção do Corpo - Bases Moleculares 
da Vida 

80 

Morfologia 100 

Funcionamento dos Sistemas Orgânicos I  80 

Funcionamento dos Sistemas Orgânicos II 80 

Agressão e Defesa 120 

Introdução à Biologia Molecular 60 

Metabolismo Biológico  - Bioquímica 60 
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biomedicina. 
Integração Metabólica 60 

Processos Morfofisiopatológicos 60 

Bases da Terapêutica Medicamentosa 60 

Subtotal 760 

Art. 6º, Inciso III 
- Ciências 

Humanas e 
Sociais 

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 
informática, a 

economia e gestão 
administrativa em 
nível individual e 

coletivo. 

Saúde, Educação e Sociedade 80 

Processo de Cuidar em Saúde I  60 

Processo de Cuidar em Saúde II 60 

Políticas Públicas e Direitos 60 

TAI: Sociedade e Profissão  0 

TAI: Estudos de Casos II - Diagnóstico e 
Intervenção Multiprofissional 

0 

TAI: Medidas de Biossegurança e Controles 
de Infecções 

0 

Subtotal 260 

Art. 6º, Inciso IV 
-Ciências da 
Biomedicina 

Conteúdos 
teóricos e práticos 
relacionados com 
a saúde, doença e 
meio ambiente, 
com ênfase nas 

áreas de 
citopatologia, 

genética, biologia 
molecular, eco-

epidemiologia das 
condições de 

Biomedicina Ciência e Profissão 80 

Fisiopatologia e Análise das Doenças I 80 

Fisiopatologia e Análise das Doenças II 80 

Fisiopatologia e Análise das Doenças III 80 
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saúde e dos 
fatores 

predisponentes à 
doença e serviços 
complementares 

de diagnóstico 
laboratorial em 

todas as áreas da 
biomedicina. 

Técnicas Moleculares Laboratoriais 60 

Métodos Auxiliares de Investigação Clínica. 60 

Empoderamento Profissional - Tomada de 
decisão 

40 

Laudos e Pareceres em Biomedicina 80 

Hematologia  80 

Análise bioquímica dos líquidos corporais 80 

Citologia Oncótica 60 

Biomedicina Estética 40 

Tecnologia Ambiental e de Alimentos 80 

Análises Toxicológicas e Forenses 100 

Biotecnologia e Bioderivados 80 

Empoderamento Profissional: 
planejamento para entrada no mercado de 

trabalho 

40 

Seminários de Estudos em Biomedicina  40 

Medicina Nuclear e Imaginologia 80 

Subtotal 1240 
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Art. 7º. Estágio 
Supervisionado 

20% 

Garantir o 
desenvolvimento de 

estágios 
curriculares, sob 

supervisão docente 
e atingir no mínimo 

20% da carga 
horária 

Estágio Supervisionado I 340 

Estágio Supervisionado II 340 

Subtotal 680 

Art. 10, § 2º 
Atividades 

Complementares 

 Aspectos 
complementares 

de perfil, 
habilidades, 

competências e 
conteúdos de 

estudos e 
flexibilidade 

Café Científico 40 

Jornada de Biomedicina 40 

Monitoria 40 

Iniciação Científica 40 

Subtotal 160 

Art. 12. Trabalho 
de Conclusão de 

Curso 

O aluno deverá 
elaborar um 
trabalho sob 
orientação 

docente 

TCC I -  Pré Projeto 40 

TCC II - Projeto 40 

Subtotal 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL 3.400 

 

A formação contará com disciplinas teóricas, teórico-práticas, trabalho 

discente efetivo, estágios supervisionados, atividades curriculares complementares e 

trabalho de conclusão de curso.  

As disciplinas teóricas e práticas serão responsáveis por apresentar e 
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aprofundar o conhecimento do estudante, desde a história da biomedicina até os 

campos de atuação emergentes.  

A formação acadêmica está para além do que ocorre na sala de aula, assim, 

com orientação, acompanhamento e supervisão do docente será exigido do estudante 

a realização do Trabalho Discente Efetivo (TDE), que compreende leituras, estudos 

dirigidos, observação de campo e outras atividades planejadas para o enriquecimento 

das discussões e vivências teórico-práticas. 

O Programa de Trabalho Acadêmico Integrador (TAI) é organizado por temas 

geradores que implicam não só a sua discussão por parte dos professores, como a 

adoção de atitudes coerentes com a educação centrada no exercício da cidadania. 

Significa dizer que cada ator do processo formativo, a partir dos encontros de 

formação programados com esta finalidade, passam a analisar os conteúdos de suas 

disciplinas e procurar os objetivos convergentes com as atividades do programa (ver 

também tópico Metodologia).  

Os Estágios Supervisionados consolidarão habilidades e competências 

previstas para a aquisição de habilitação de formação do Biomédico generalista.  Os 

estágios não obrigatórios começam no 5º período e seguem até o 6º e poderão 

conferir uma segunda habilitação (opcional) nas áreas de atuação biomédicas 

relacionadas à pesquisa/docência, principalmente associadas à prática de iniciação 

científica. Os Estágios supervisionados (obrigatórios) ocorrem nos dois últimos 

semestres e conferem a habilitação principal ao estudante. 

Atividades Curriculares Complementares, requisito curricular obrigatório, 

deverão ser realizadas pelo estudante ao longo do curso, são avaliadas e validadas pela 

coordenação do curso e são consideradas importantes para que o estudante possa 

escolher entre as atividades que melhor atendem às suas expectativas profissionais.  

A necessidade e as estratégias de integração teoria e atuação profissional 
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serão constantes e primordiais durante o curso.  

1.10.1. Integralização da Carga Horária no Curso de Biomedicina 

 

Tempo Mínimo para a Integralização – 8 semestres 

Tempo Máximo para a integralização – 12 semestres 

1.10.2. Distribuição da Carga Horária 

 

A carga horária das disciplinas foi estabelecida considerando-se os objetivos e 

o perfil do egresso do Curso. Houve também a preocupação em se distribuir a carga 

horária ao longo dos 8 períodos, em um processo crescente, visando à adequada 

inserção do aluno no curso e o cumprimento do princípio da interdisciplinaridade.   

A contabilização da carga horária, indispensável à integralização curricular, 

encontra se disciplinada no Regimento Geral da UNIGRANRIO (Artigos 40, 41 e 42), à 

luz da legislação educacional, em especial a Resolução CNE/CES nº 3 de 02 de julho de 

2007; Resolução CNE/CES nº 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial); Resolução 

CNE/CES nº 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial); e compreende um 

conjunto de atividades acadêmicas, em conformidade com o lema da Universidade: 

“para além da sala de aula”, desenvolvidas sob o planejamento, orientação, supervisão 

e avaliação de docentes e realizadas pelos discentes em horários diferentes daqueles 

destinados às atividades em sala de aula.   

As ações programadas e que fazem com que seja atendida a carga horária do 

curso são contabilizadas, no âmbito da UNIGRANRIO, pela soma de trabalhos 

Carga horária % da CH total 
Teoria + Prática 2560 75,00% 

ACC - Atividades Complementares Curriculares 160 5,00% 

Estágio 680 20,00% 

Total do Curso 3400 100,00% 
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acadêmicos, que compreendem atividades docentes e discentes para além da sala de 

aula, previstas nos Planos de Ensino de cada disciplina e são identificadas como 

atividades extraclasse, extracurriculares, trabalho acadêmico integrador, entre outras, 

sendo caracterizado como TDE – Trabalho Discente Efetivo, possuidor de Regulamento 

Próprio analisado e aprovado no CONSEPE.   

O TDE, respeitando semestralmente os 100 (cem) dias letivos e computada a 

duração da atividade acadêmica, compreende atividades acadêmicas para além da sala 

de aula (atividades práticas planejadas, orientadas, supervisionadas e avaliadas pelo 

professor), sendo consideradas, dentre outras:  

a) leitura e fichamento de artigos científicos ou capítulos de livros da 

bibliografia da disciplina para posterior discussão em sala;  

b) resenhas de livros;  

c) estudos individuais ou em grupo baseados em problemas;   

d) exercícios apoiados em simulação e objetos de aprendizagem com a 

utilização de diferentes mídias;  

e) exercícios e tarefas pertinentes ao sistema indissociável de ensino, 

pesquisa e extensão;  

f) estudos de caso ou atividades baseadas na experiência profissional;   

g) estudos dirigidos individuais ou em grupos, com aprofundamento ou 

aplicação de estudos teórico-práticos;  

h) atividades orientadas para a biblioteca física ou virtual;  

i) formulação e resolução de exercícios experimentais para posterior 

discussão em sala de aula;  

j) trabalhos de campo, visitas técnicas e estudos do meio objetivando o  

desenvolvimento de habilidades operatórias como a observação e análise.  
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As atividades de TDE são programadas para as atividades teóricas das 

disciplinas propostas pelo curso. Os principais objetivos do TDE são: 

a)  estimular e orientar a realização de atividades acadêmicas aos estudantes,para 

além da sala de aula, sob supervisão e avaliação dos docentes do curso; 

b) Estimular práticas de estudo independentes de modo a desenvolver nos alunos 

uma maior autonomia intelectual e profissional e capacitá-los para o auto-

aprendizado; 

c) Garantir uma formação adequada em competências requeridas para o exercício 

profissional, familiarizando o discente com problemas relevantes da atualidade 

e de sua área de formação; 

d) Enriquecer o processo de desenvolvimento profissional e pessoal dos 

estudantes de modo a garantir sua formação integral como profissional e 

cidadão; 

e) Desenvolver as competências necessárias para que os egressos possam 

manter-se em processo de atualização permanente; 

f) Complementar as atividades acadêmicas desenvolvidas em sala de aula de 

forma a integralizar a carga horária teórica das disciplinas e, 

consequentemente, a carga horária mínima dos cursos superiores, mensurada 

em horas (60 minutos). 

A distribuição quantitativa dos minutos e a valoração de atividades que 

compõem à hora-aula de 60 minutos, são da responsabilidade do professor de cada 

disciplina que se obriga a respeitar a carga horária mínima a ela atribuída pelo PPC. 

O NDE do Curso acompanha e aprova o planejamento das atividades de TDE 

pelo professor através dos Planos de Ensino, que descrevem obrigatoriamente as 

atividades que deverão ser realizadas pelos alunos ao longo do semestre, assim como 

a forma como essas serão orientadas, supervisionadas e avaliadas pelo professor da 
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turma. 

No encerramento do semestre letivo, a Coordenação de Curso verifica o 

cumprimento de todas as atividades didático-pedagógicas planejadas através do 

registro em Diário de Classe. 
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1.11. Conteúdos Curriculares 

No Curso de Biomedicina o aluno desenvolve as macro competências 

requeridas ao profissional de saúde. Nas disciplinas do eixo de atenção à saúde o 

estudante desenvolve e aprofunda competências relacionadas à comunicação, 

liderança, trabalho em equipe, gerenciamento, atenção comunitária, rede assistencial 

etc.  

Assumindo a formação universitária como formação cidadã, além da técnica, 

o aluno é  convocado a participar das discussões sobre economia, política, contexto 

regional e nacional, formando uma atitude profissional capaz de contribuir para o 

desenvolvimento social. O curso tem momentos específicos para o aprofundamento 

sobre Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana e Indígena, Direitos Humanos e da Política de Educação 

Ambiental, destaca-se, por exemplo, as disciplinas do eixo de atenção à saúde.  

As atividades curriculares complementares auxilião a flexibilização curricular, 

a aproximação com as áreas de interesse do aluno, sua validação é de 

responsabilidade da coordenação do curso. O Trabalho Discente Efetivo, componente 

curricular obrigatório, é orientado e avaliado pelo docente, objetiva o 

desenvolvimento da autonomia e responsabilidade, as proposições estão sempre 

relacionadas aos conteúdos formais exigidos pelo curso. 

Quanto aos conteúdos específicos da Biomedicina o estudante: 

● Construirá conhecimentos teóricos e experimentais dos processos e 

mecanismos orgânicos básicos, podendo contribuir, para o desenvolvimento da 

biomedicina como ciência e profissão; conhecerá e utilizará os recursos 

metodológicos da pesquisa científica; 

● Estabelecerá conexão com outros campos do conhecimento, para a 

compreensão dos fenômenos biomédicos; 
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● Construirá conhecimento aprofundado das ciências biomédicas, bem como 

suas flexíveis áreas de atuação no eixo profissionalizante. 

● Compreenderá os fundamentos e a aplicabilidades das abordagens teóricas e 

práticas das diversas áreas de atuação biomédica; 

● Compreenderá os aspectos biológicos da morfofisiologia humana; 

● Compreenderá os fundamentos das análises clínicas, bem como adquirirá 

habilidade técnica e crítica para atuação na área;  

● Analisar as políticas públicas e as contribuições da biomedicina, como ciência e 

profissão, para o desenvolvimento social;  

● Comunicar-se-á profissionalmente por meio de laudos, pareceres e registros 

técnicos; 

● Vivenciará os principais cenários de práticas profissionais, analisando 

criticamente a atuação do biomédico;  

A valorização das experiências práticas supervisionadas se dá desde o início 

do curso. Os estágios iniciarão no 5º período do curso, as atividades requererão a 

capacidade de conectar os conhecimentos para a resolução de problemas concretos, 

considerando os principais campos de pesquisa e prática da Biomedicina. 

No 7º e 8º períodos o estudante escolherá uma das áreas oferecidas em seu 

estágio obrigatório, para habilitação em uma das 35 áreas de atuação biomédica. Ao 

escolher a área, vivenciará discussões teóricas-práticas de temas importantes para sua 

formação. 

A discussão sobre a ética profissional, metodologia científica e seus recursos 

será realizada em todo o curso, nas atividades práticas e estágios e terá momento de 

destaque, por serem compreendidas como ferramentas, serão trabalhadas 
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transversalmente. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Biomedicina valoriza a diversidade e 

defende os direitos humanos, sendo assim, tais discussões perpassam todo o percurso 

formativo do estudante, no entanto, visando a garantia da introdução precoce estes 

temas são tratados também em disciplinas iniciais, como mostra a tabela abaixo. 

A seguir são associados os conteúdos correlacionados com requisitos legais e as 

disciplinas nos quais estes são abordados com maior profundidade. 

• Requisito Legal: Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro- Brasileira, Africana e Indígena, nos 

termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 

11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 

3/2004. Conteúdos: Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Disciplina: 

Saúde, Educação e Sociedade. 

• Requisito Legal: Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 

conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução 

CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. Conteúdos: Educação em Direitos Humanos. Disciplina: 

Saúde, Educação e Sociedade. 

• Requisito Legal: 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). Conteúdos: Educação Ambiental. 

Disciplina: Políticas Públicas e Direitos. 

• Requisito Legal: Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Conteúdos: Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Disciplina: Políticas 

Públicas e Direitos. 

 O ementário e a bibliografia, encontram-se no ANEXO II. 
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1.12. Metodologia 

 

“O cenário contemporâneo, marcado por inovações, 

descobertas científicas, geração permanente de 

conhecimento e pelo avanço das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação, que possibilitam a 

inovação, a interação e a interatividade, a troca e a 

pesquisa em inúmeros segmentos da sociedade, 

apresenta muitas facilidades, ao mesmo tempo em 

que introduz novas exigências e perfis no mundo do 

trabalho, assim como novos desafios para a educação. 

Esse cenário exige um novo tipo de indivíduo dotado 

de um conjunto de competências, que o torne 

qualificado e responsável por gerenciar o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento de sua carreira, 

capaz de buscar o autoconhecimento, de assumir 

posições de liderança, de trabalhar sob pressão, de se 

adaptar a situações novas e de estar sempre pronto 

para aprender. ” (PDI UNIGRANRIO 2015-2019, pg 83) 

 

 

Assim como definido no PDI o Curso de Bacharelado em Biomedicina 

construiu seu modelo de ensino aprendizagem com foco no estudante, sendo assim, as 

atividades propostas no curso visam contribuir para o desenvolvimento no acadêmico 

de uma postura autônoma, criativa, crítica e reflexiva, para que o mesmo seja capaz 

de: 

●  Aprender a aprender, 

● Saber pensar, 

● Saber tomar decisões  

● Saber buscar a informação de que necessita, construindo seu próprio 

conhecimento; 

●  Ter capacidade de identificar, avaliar e desenvolver suas potencialidades e 



 

 

 

 

67 

identificar seus limites, atuando no sentido de superá-los, 

Desta feita, o cotidiano acadêmico do curso de Biomedicina estará baseado 

no planejamento e realização de atividades que colaborem com a construção da 

aprendizagem significativa, aqui entendida como capacidade de contextualização do 

conhecimento e atribuição de sentido. Para tanto, considerará a bagagem cultural, os 

conhecimentos prévios dos estudantes, condição fundamental para a construção de 

construção do conhecimento.  

De modo particular no Curso de Biomedicina a concepção de aprendizagem 

significativa pressupõe o conhecimento aprofundado dos futuros alunos, buscando 

identificar suas aspirações, bem como apoiá-los na elaboração de um projeto pessoal 

de formação profissional capaz de atender às suas aspirações de vida.  

As oportunidades para a construção do conhecimento sejam nos momentos 

de discussões teóricas, aproximações práticas, supervisão de prática profissional terão 

como base as metodologias ativas, tais como projeção e pintura corporal, peer 

instruction, mapas conceituais, elaboração de jogos didáticos, simulação de situações 

reais, discussão de casos clínicos dentre outras.  

Procura-se durante toda a formação do biomédica romper as barreiras 

disciplinares, entendendo ser este um exercício contínuo tanto para docentes como 

discentes, um exemplo concreto disso, está na formulação da proposta do Trabalho 

Acadêmico Integrador, as atividades e estratégias pedagógicas convidam discentes e 

docentes a pensarem sobre temas abrangentes que envolvem o mundo do trabalho, 

tanto do ponto de vista mais amplo, como da especificidade relacionada à atuação do 

profissional.  

A formação interprofissional será valorizada, com isso a comunicação com as 

demais áreas fará parte da vida acadêmica do aluno, visando o desenvolvimento 

contínuo de uma atitude profissional favorável e capaz de atuar em equipe. 

O estímulo à iniciação científica também são compreendidos como 
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preciosidade no projeto em tela entende-se que a experiência decorrente da inserção 

precoce e acompanhada do aluno na prática profissional enriquecerá e dará 

materialidade às discussões teóricas.  

Durante todo o curso serão utilizadas aulas expositivas e dialogadas, incentivo 

à leitura e produção de textos, especialmente das obras clássicas que marcaram o 

desenvolvimento da Biomedicina, seminários, mostras científicas, estudos dirigidos, 

dinâmica de grupo, estudos de casos, elaboração de portfólio, atividades em biblioteca 

e utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação em Saúde (TICs), dentre 

outras. As metodologias ativas, como estudo de caso, projetos, simulação realística e 

mapa conceitual, terão espaço privilegiado. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e as Atividades Complementares 

Curriculares (ACC) são recursos fundamentais que enriquecerão e darão flexibilidade à 

formação do aluno, o acompanhamento deles é feito por Regulamentos Próprios. 

Será valorizada no curso a proposição de projetos de pesquisa, entendendo a 

pesquisa como oportunidade de desenvolvimento da biomedicina como ciência e 

profissão, o curso tem como meta, ao final do primeiro ciclo formativo contar com ao 

menos 2 projetos de pesquisas cadastrados na Pró-reitoria de Pesquisa e pós 

graduação.  

1.12.1. Programa de Trabalho Acadêmico Integrador – TAI 

Como um programa que objetiva promover a integração vertical e horizontal 

dos currículos dos cursos de graduação da UNIGRANRIO, o TAI busca introduzir um 

tratamento transdisciplinar dos conhecimentos construídos nas diferentes disciplinas, 

de forma que estudos realizados em uma dada área, desde logo, repercuta nos 

demais, formando um todo indivisível. Mediante este enfoque os currículos passam a 

compreender a análise dos problemas de gestão na realidade social, política e 

econômica, propiciando ao aluno e também aos docentes uma vivência abrangente, 
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muito além da mera transmissão de conhecimentos técnicos, ao mesmo tempo em 

que apropria as oportunidades geradas pelo avanço científico e tecnológico, 

considerando as dimensões regionalizadas e globalizadas dos problemas humanos e 

sociais. 

A partir dessa visão, o TAI busca articular temas que suscitem questões num 

movimento dialético capaz  de propiciar o  desenvolvimento desse conjunto de 

competências as quais seriam impossíveis de serem trabalhadas numa única  

disciplina.  

A transversalidade representa a maior das novidades propostas pelo MEC. Ao 

apropriar-se desta perspectiva de integração curricular a UNIGRANRIO se propõe 

trabalhar com temas geradores que se articulam com as disciplinas e demais 

atividades dos fluxos acadêmicos que integram o currículo. Cada um dos temas 

apresenta questões urgentes da sociedade que precisam ser discutidas no âmbito da 

profissão e na perspectiva de uma cidadania planetária. Os conteúdos passam por 

todas as áreas, transversalizando as disciplinas convencionais. São questões que 

complementam os conteúdos disciplinares e referem-se aos pilares estratégicos da 

formação preconizada pela UNIGRANRIO e que estão consignados em seu PDI: 

sustentabilidade, empregabilidade, empreendedorismo e responsabilidade social. A 

abordagem destes temas deve, necessariamente, tangenciar os valores professados 

pela instituição: fé, liberdade, paz, solidariedade, honestidade, justiça, dignidade e 

tolerância.  

Os componentes curriculares que estruturam o TAI convergem para três eixos 

que dão sustentação e direcionamento para os diferentes momentos vivenciados pelos 

alunos de graduação da UNIGRANRIO e consubstanciam o processo de transformação 

em que ele está inserido com vistas ao desenvolvimento do conjunto de competências, 

conforme expressa a figura abaixo:  

Atividades Integradas de Formação Geral: atividades teórico-práticas 

referentes aos conhecimentos de formação geral imprescindíveis à formação integral 
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do profissional-cidadão, que objetivam propiciar o desenvolvimento de um 

comportamento ético, solidário e sensível à compreensão e elucidação das questões 

contemporâneas que impactam na sua qualidade de vida e de seu entorno, de modo a 

forjar no aluno atitudes coerentes aos valores professados pela IES. 

Os conhecimentos trabalhados neste eixo integram os componentes de 

Formação Geral do ENADE; o Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

(Lei nº 11.645, de 10 março de 2008); Educação em Direitos Humanos - EDH 

(Resolução nº 1 de 30 de maio de 2012) e a Educação Ambiental (Resolução nº 2, de 15 

de junho de 2012). 

Atividades Integradas de Formação Profissional da Área: atividades que 

mobilizam conteúdos próprios da área do curso. A área do curso se traduz num 

conjunto de grupos temáticos interdisciplinares que compõem os diferentes campos 

do saber. Este eixo visa contextualizar a aprendizagem do aluno no universo de sua 

área profissional, associada a uma formação científica e cultural de caráter 

propedêutico com vistas a desenvolver competências que permitam entender, 

articular e contextualizar conteúdos próprios da formação profissional, preparando-os 

para o trabalho em equipes multiprofissionais; a gestão destas equipes e o 

empreendedorismo.  

Atividades Integradas de Formação Profissional Avançada: atividades teórico-

práticas que estimulam o raciocínio conectivo e o saber transdisciplinar e visam a 

integração entre os conhecimentos trabalhados nas diferentes disciplinas, de modo a 

desenvolver as competências técnicas e transversais e as formas de comportamento 

exigidos para o exercício das funções próprias da profissão. Objetiva, ainda, mediar a 

construção do conhecimento pelo aluno, desenvolver sua capacidade investigativa e 

reflexiva e as competências e habilidades profissionais, capacitando-o para “aprender 

a aprender” de modo a consolidar sua autonomia para a aprendizagem continuada. 

A organização das temáticas integradoras, respeitando os eixos propostos pelo 

Programa será flexível e convergirão para temas da atualidade, despertando tanto o 
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interesse pessoal quanto técnico na comunidade acadêmica.  

Entende-se como Projeto Integrador a atividade curricular integrada como 

culminância do Trabalho Acadêmico Integrador (TAI) que se relaciona de forma teórica 

e prática com a formação pessoal, cidadã e profissional e com os objetivos do 

curso/perfil de egresso, criando aderência e coerência ao fazer pedagógico, conforme 

ilustrado na figura abaixo:  

 

 

A prática requer formação para a autoaprendizagem e tem como uma de suas 

bases o conteúdo trabalhado em sala de aula e as orientações dos professores. A carga 

horária a ser integralizada refere-se a um conjunto de atividades discentes que se 

materializam pelo cumprimento do Trabalho Acadêmico Efetivo. Os temas transversais 

auxiliarão na busca pela integração constante entre a sala de aula e a vivência 

profissional. 

A adoção dessa metodologia se respalda por uma concepção de significar e 

contextualizar a educação em um olhar sistêmico que inclui a inteireza representada 

pela pluralidade de aplicações dos saberes e consolidação de uma postura capaz de 

responder às demandas atuais. 

A interdisciplinaridade via Projetos Integradores exige planejamento de curso, 
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por meio do seu coordenador, dos docentes e do NDE, tendo em vista a relação 

interdisciplinar entre os atores e a previsão no Plano de Ensino com apresentação de 

temas relevantes.  

Abaixo os temas já abordados na atividade integrada: 

2014.1 – Biossegurança 

2014.2 – Incidência das doenças cardiovasculares na comunidade da 

Unigranrio 

2015.1 – Os desafios na obtenção de recursos hídricos 

2015.2 – Câncer – da doença à saúde – perspectivas atuais para a qualidade de 

vida dos pacientes com câncer.  

2016.1 – As doenças transmitidas por vetores – o papel do biomédico. 

2016.2 – O perfil profissional do Biomédico 

A atividade integrada faz parte hoje do calendário do curso e está inserido 

diretamente no processo de avaliação, sendo componente obrigatório da segunda 

avaliação 

Quanto a extensão, a própria realização das atividades práticas e estágios 

promoverão o contato com a comunidade na prestação de serviços. Para além disso, o 

curso promove constantemente cursos de extensão que visão romper a barreira da 

sala de aula, apresentando ao estudante oportunidades de um mercado flexível. 

O processo de avaliação também segue as orientações regimentais da 

UNIGRANRIO, destaca-se a adoção da Avaliação Integrada, ou seja, um dos 

instrumentos utilizados no processo formativo consiste de   uma prova elaborada a 

partir das competências e habilidades elencadas para o semestre letivo, buscando, 

mais uma vez programar uma estratégia que esteja além dos limites de cada uma das 

disciplinas. Somado a isso, o desenvolvimento pessoal do aluno é  estimulado.  

Dessa forma, a proposta metodológica adotada no curso contempla os 

requisitos de acessibilidade pedagógica e atitudinal. 
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1.13. Estágio Supervisionado 

 

O Estágio Supervisionado constitui atividade obrigatória para a conclusão do 

Curso de Biomedicina, e está previsto nos seguintes dispositivos legais: Lei n. 11.788, 

de 25 de setembro de 2008. Ainda, de acordo com o Art. 7 das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Graduação em Biomedicina (Resolução CNE/CES n° 2, de 

18 de fevereiro de 2003), a formação do biomédico deve garantir o desenvolvimento 

de estágios curriculares, sob supervisão docente. A carga horária mínima do estágio 

curricular supervisionado deverá atingir 20% da carga horária total do curso de 

graduação em Biomedicina proposto, ou seja 680 horas, com base no 

Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 

de Educação. O estágio curricular poderá ser realizado na Instituição de ensino 

superior e/ou fora dela, em instituição/empresa credenciada, com orientação docente 

e supervisão local, devendo apresentar programação previamente definida em razão 

do processo de formação. No curso de Biomedicina a área do estágio supervisionado 

determinará a habilitação específica com a qual o discente sairá egresso do curso, 

respeitando o mínimo de 500 horas na área específica. 

O estágio supervisionado interno é ofertado nos laboratórios próprios da 

Unigranrio (LABORAFE – Análises clínicas e LABGEN - Genética) e na Policlínica Duque 

de Caxias (PDC), neste último são realizadas as práticas relacionadas a habilitação em 

Biomedicina Estética. 

Além disso, o aluno é incentivado a realizar estágios não obrigatórios, que 

atendam o disposto na Lei 11.788 de 25/09/2008, a partir do 5º semestre do curso de 

Biomedicina. A busca por estes estágios é livre e de responsabilidade do aluno, que 

deve apresentar à Universidade o plano de atividades, que será avaliado pela 

coordenação do curso por sua conformidade com a lei e coerência entre as atividades 

a serem realizadas e o período letivo. Após a apresentação do plano de estágio o aluno 

deverá encaminhar à coordenação do curso um relatório ao final de cada semestre.  
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A iniciação científica poderá ser aprovada como estágio, obrigatório ou não 

obrigatório, devido ao caráter profissionalizante desta modalidade no âmbito da 

atuação do biomédico, desde que seja devidamente homologada junto à coordenação 

de estágio e ao Núcleo de Convênios, Estágios e Negócios (NUCEN). O plano de 

atividades da iniciação científica deve ser apresentado, aprovado pela coordenação de 

estágio e pelo NUCEN. 

Caso a carga horária de estágio não obrigatório for de no mínimo 500 horas, e 

compreendido nas habilitações pesquisa/docência biomédicas, o aluno poderá 

requerer uma declaração da área de formação a ser emitida pela IES, para que 

posteriormente possa ser utilizado na homologação junto ao conselho da classe em 

uma segunda habilitação. 

Os Estágios Supervisionados iniciam-se no sétimo período do curso curricular e 

encerram-se no oitavo, totalizando uma carga horária de 680 horas. Durante as 680 

horas obrigatórias de estágio supervisionado o acadêmico, sempre sob supervisão 

docente, desempenhará as atividades profissionais do biomédico, terá a oportunidade 

de integrar teoria, pesquisa e prática e, com isso, consolidar habilidades e 

competências desenvolvidas ao longo do Curso. Além disso, proporcionará ao aluno 

condições de refletir, à luz do conhecimento teórico, sobre a atuação do biomédico, 

bem como analisar, planejar e intervir no contexto de atuação, de maneira coerente 

com os princípios éticos e com a realidade social. 

As disciplinas do Estágio Supervisionado (Estágio Supervisionado I e Estágio 

Supervisionado II) são orientadas e supervisionadas por um grupo de professores, cada 

um na especificidade do seu campo de atuação. Cada professor da Unigranrio terá a 

responsabilidade de orientar grupos de até oito alunos e estão previstas quatro horas 

semanais de supervisão docente. Será permitido, também, os estágios em instituições 

conveniadas, desde que supervisionadas e acompanhadas pelo docente orientador da 

Unigranrio e devidamente homologadas, com o termo de compromisso de estágio 

devidamente registrado no NUCEN. 
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O início das atividades de cada estagiário é precedido pela elaboração e 

submissão para avaliação de um plano de atividades (Plano de Estágio). Precederá o 

início das atividades do estagiário o cumprimento de todas as exigências institucionais, 

como por exemplo, preenchimento e assinaturas no Termo de Compromisso de 

Estágio, seguro obrigatório e quaisquer outras a serem exigidas pela legislação e/ou 

instituição, ou do Termo de Iniciação Científica, uma vez que a mesma pode ser 

utilizada para solicitação de cumprimento do estágio supervisionado. 

Ao final do período do estágio os discentes deverão entregar o relatório final 

com as devidas avaliações do supervisor do estágio e de todas as atividades 

desenvolvidas durante o estágio, segundo orientação fornecida pelo professor. O 

relatório é indispensável e constitui-se em requisito parcial para a conclusão do curso. 

A avaliação do trabalho deverá ser realizada de forma continuada e cumulativa, 

através das discussões em sala de aula, mas, essencialmente, da entrega do relatório 

quinzenal, buscando verificar os progressos alcançados pelo discente, quanto ao 

desenvolvimento de suas competências profissionais no final do semestre acadêmico. 

O professor orientador da Unigranrio é  responsável pelo controle da 

frequência, bem como pelas  notas que constituirão a avaliação do estudante em 

estágio. Ao relatório, será atribuído o parecer satisfatório ou insatisfatório. Sendo o 

relatório considerado insatisfatório, o aluno deverá cumprir as determinações do 

professor orientador a fim de obter o requisito parcial para a conclusão do curso. 

O regulamento de estágio encontra-se no ANEXO IV. 

1.13.1. Objetivos do Estágio Supervisionado na Biomedicina 

·      proporcionar ao estudante a participação em situações reais de vida e 

trabalho, sendo realizadas em escolas na comunidade em geral, ou em 

instituições especializadas, sob a responsabilidade e coordenação da 

instituição de ensino que ministra o curso; 

·      possibilitar ao estudante atividades e experiências profissionais que 
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deverão ser realizadas junto ao campo futuro de trabalho, como parte 

do programa de formação e numa perspectiva de integração teoria e 

prática; 

·      oferecer condições e locais de estágio para a realização do estágio 

curricular supervisionado aos alunos do curso de graduação em 

Biomedicina, portanto a Unigranrio irá ofertar aos estudantes, estagio 

interno em pelo menos uma das áreas de habilitação do curso de 

graduação em Biomedicina; 

•   assegurar formação teórica e prática que suporte as necessidades do 

estágio curricular supervisionado, atendendo as determinações da Lei 

11.788, de 25 de Setembro de 2008; 

·      estimular a experiência profissional, formação e atualização do 

profissional de biomedicina; 

·      estimular o desenvolvimento neurocognitivo do profissional de 

biomedicina; 

·      promover um alto padrão de ensino, renovado e flexível em 

consonância com as necessidades do mercado; 

·      formar profissionais aptos a participar de equipes técnicas de saúde na 

promoção da saúde e bem-estar; 

·      entender e obedecer aos princípios de biossegurança e bioética, na 

promoção da saúde humana; 

·      desenvolver a capacidade de assumir posições de liderança, sempre 

tendo em vista o bem estar da comunidade. A liderança envolve 

compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de 

decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 
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·      preparar o estudante para lidar com a diversidade de situações que 

enfrentará no exercício de sua profissão. 

1.13.2. Atribuições do Supervisor de Estágio: 

● Elaborar proposta de estágio, incluindo objetivos, atividades e critérios de 

seleção para a formação das turmas; 

● Submeter proposta de estágio a apreciação do NDE do curso; 

● Apresentá-la aos alunos de modo a auxiliá-los nas suas decisões a 

respeito da escolha do campo de estágio; 

● Participar do processo de divulgação das ofertas de estágio; 

● Conduzir o processo de seleção de estagiários para a constituição da 

turma de estágio que deverá supervisionar; 

● Orientar o estagiário na elaboração do plano de estágio e relatório final; 

● Encaminhar e supervisionar as atividades dos estagiários; 

● Participar das reuniões de supervisores e Direção do Curso; 

● Participar de reuniões convocadas pelas instituições onde se realiza o 

estágio; 

● Avaliar as atividades do estagiário e encaminhar às instâncias 

competentes, no prazo regulamentar, os instrumentos de avaliação, bem 

como o relatório final do estagiário. 

● Comprovar no mínimo dois anos de experiência em profissional na área 

de estágio; 

● Estar em situação regular com o Conselho Regional de Biomedicina, para 

áreas onde se faça necessário habilitação específica; 

● Responder tecnicamente pelas ações profissionais dos estagiários que 
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estiverem sob sua responsabilidade. 

1.13.3. Atribuições do estagiário 

● Informar-se sobre as normas de estágio; 

● Elaborar, sob a orientação do supervisor de estágio (acadêmico e/ou de 

campo) o plano de estágio e relatório final de estágio; 

● Executar, sob supervisão, as atividades programadas; 

● Cumprir as normas internas dos serviços em que estiverem estagiando; 

● Participar das reuniões de supervisão; 

● Participar, quando convocado, das atividades de divulgação das 

experiências de estágio, visando à orientação dos futuros estagiários; 

● Seguir o Código de Ética do biomédico;  

● Encaminhar em tempo hábil às instâncias competentes os instrumentos 

de avaliação e controle estabelecidos, inclusive o Relatório Final que é 

requisito obrigatório para a conclusão das disciplinas de Estágio 

Profissionalizante. 

● Uma vez inscrito nas disciplinas de Estágios, o aluno tem um mês, a 

contar da data de início do ano letivo, para efetivar mudança de área ou 

supervisor, no caso de haver qualquer dificuldade que possa 

comprometer o rendimento do estágio. 

1.14. Atividades Complementares 

 

O aluno do Curso de Biomedicina será incentivado, desde o início, a realizar 

atividades curriculares complementares. O aluno deve cumprir no mínimo 160 horas 

de atividades complementares a serem realizadas durante o seu processo de formação 

acadêmica, na própria UNIGRANRIO (cursos de extensão, minicursos, simpósios, 
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palestras, jornadas, participação em projetos de pesquisa ou extensão, monitoria, etc.) 

ou fora do ambiente da universidade. Estas atividades devem estar de acordo com o 

Regulamento aprovado pelo CONSEPE (Resolução CONSEPE n° 15/13). 

Uma das atividades que será oferecida quando da oferta do segundo 

semestre letivo do curso de Biomedicina será a de monitoria e iniciação científica.  

A UNIGRANRIO possui o Programa Institucional de Iniciação Científica 

cadastrado no Programa Institucional Brasileiro de Iniciação Científica, do CNPq. Neste 

programa os alunos podem participar como bolsistas ou como voluntários, recebendo 

carga horária complementar. 

São exemplos de Atividades Complementares realizadas fora da UNIGRANRIO: 

congressos, simpósios, jornadas, cursos em áreas afins, estágios, e qualquer outro tipo 

de atividade que permita a aquisição de novos conhecimentos e vivências relacionadas 

ao curso.  

Caberá à coordenação do curso divulgar os eventos externos e internos e 

incentivar a participação dos alunos nessas atividades. A análise de aproveitamento de 

horas da atividade certificada, bem como o controle dos registros dessas atividades, 

conforme o Regulamento de Atividades Curriculares Complementares da UNIGRANRIO 

é de responsabilidade da coordenação do curso. Pelo portal acadêmico, o aluno pode 

acompanhar o seu saldo de horas complementares cadastradas. A tabela de referência 

e o regulamento para validação das atividades complementares do curso de 

Biomedicina é o instrumento norteador para análise e atribuição de carga horária e 

encontra-se  no ANEXO III. 

Dentro do contexto do curso, são ofertados eventos significativos para a 

formação diferenciada dos discentes: a Jornada de Biomedicina e o Café Consciência, a 

prática de monitoria e o estímulo a iniciação científica. 

 A Jornada da Biomedicina da Universidade do Grande Rio (Unigranrio) é um 

evento sem fins lucrativos, idealizado e planejado pela coordenação do curso de 

Biomedicina, em conjunto com a Comissão Organizadora de Eventos do curso, que 
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conta com alunos do mesmo, e recebe o apoio da direção e do corpo docente dessa 

mesma Universidade. 

Este evento surgiu com os seguintes objetivos: 

Trazer à discussão assuntos atuais e relevantes para diversas áreas da 

Biomedicina, incluindo as áreas de Análises Clínicas, Bioquímica, Estética, 

Microbiologia, Fisiologia, Farmacologia e Imagenologia; e aplicações no mercado de 

trabalho como na Perícia Criminal, Perfusão extracorpórea e Reprodução humana.  

Integrar os estudantes de Graduação da Unigranrio, proporcionando aos 

participantes do evento um rico intercâmbio científico e assim, aumentando as 

relações entre os diferentes cursos da Universidade, contribuindo para um 

crescimento maior e mais saudável da área da Saúde. 

Complementar a formação dos estudantes de Graduação com a oferta de 

minicursos e palestras motivacionais de extrema importância para um melhor 

desenvolvimento de seus trabalhos e projetos em suas respectivas áreas.  

Para a apresentação de palestras e minicursos, esperamos contar com a 

participação não somete de professores pertencentes ao corpo docente da Unigranrio, 

mas também de profissionais provenientes de Faculdades, Universidades, Centros 

Universitários e clínicas, centros de pesquisa ou outros estabelecimentos relacionados 

à área Biomédica do Rio de Janeiro e de outros Estados.   

Da mesma forma, além de atender a toda população do campus Unigranrio 

Duque de Caxias, principalmente aos alunos de Graduação, o evento visa ainda 

difundir e divulgar essa estimulante troca de ideias para todos os campi, atingindo 

estudantes de outros cursos de Graduação, além de outras Universidades do Estado e 

do país. 

Desta forma, pretendemos alcançar o objetivo geral de promover um 

intercâmbio cultural entre alunos de diversas instituições com professores, 

pesquisadores e profissionais de diversas áreas Biomédicas além de contribuir para a 

divulgação da ciência de forma geral. 
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Já o Café Cons Ciência visa incentivar o conhecimento das diversas áreas 

biomédicas. Mensalmente é organizado uma palestra com um Biomédico de uma 

diferente habilitação, no intuito de permitir ao discente um maior conhecimento das 

áreas de atuação e de mercado de trabalho. 

Temos ainda o incentivo a prática de monitorias com edital semestral e 

iniciação científica com projetos aprovados pela PROPEP.  

1.14.1. Articulação graduação – pós graduação (Biomedicina Translacional) 

 

Contamos ainda com uma excelente parceria com o  programa de pós 

graduação em Biomedicina Translacional, possível destino de nossos egressos, onde a 

integração graduação e pós graduação se dá de diversas formas, a saber: 

1 - Apresentação dos alunos de pós para os alunos de graduação na disciplina 

de Introdução a Biomedicina Translacional.  

2  - Os alunos da graduação inscritos no TCC I, poderão fazer como ouvintes a 

disciplina de Redação científica, o que permite uma ótima integração da graduação na 

pós com um ganho acadêmico para trabalhos focados em publicação. 

3 – Os professores do programa têm sido convidados como participantes do 

Café Cons Ciência (evento mensal do curso de Biomedicina) que poderá atrair bastante 

os alunos de graduação para a iniciação científica em uma área onde eles possuem 

muito interesse que é a área estética 

4 - Estágio em docência ofertada aos alunos do programa, ofertado junto ao 

curso de Biomedicina, no intuito de podermos acompanhar de maneira bem próxima 

(com a participação de nossos docentes e dos docentes do programa) a elaboração de 

algumas aulas trazendo a importância da translação para dentro da sala de aula. 

1.15  Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 

O estímulo ao desenvolvimento da postura investigativa e criativa será feito 
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durante todo o percurso acadêmico, no entanto, foram reservados dois momentos 

específicos em cada uma das ênfases para o aprofundamento e a construção de um 

trabalho acadêmico que poderá ser realizado individualmente, em dupla ou trio, 

sempre com a supervisão e acompanhamento de um docente vinculado ao curso de 

Biomedicina caberá aos alunos e docentes realizar os trabalhos seguindo os trâmites 

legais no que concerne ao cumprimento das exigências éticas para a realização de 

pesquisas científicas (ver também ANEXO V). 

Durante a realização do trabalho destacam-se dois momentos importantes de 

avaliação: o primeiro relaciona-se a apresentação do projeto no TCC I, o professor 

orientador e outro professor convidado avaliarão o projeto e emitirão um parecer 

sugerindo alterações e indicando possibilidades de seguimento do trabalho. 

O segundo momento ocorre na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 

II, onde o aluno apresentará sua produção, no formato de uma monografia ou artigo 

científico que será apreciada por uma banca examinadora, convidada em comum 

acordo entre orientandos e professor orientador na disciplina, constituídos por três 

componentes: 

 

 o professor da disciplina de TCC; 

 docente ou profissional orientador da Unigranrio ou de Instituição 
coparticipante; 

 um convidado externo, que tenha envolvimento com a temática 
pesquisada. 

 

Na avaliação será atribuída nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), observando-se os 

critérios que serão previamente estabelecidos. 

Os trabalhos de pesquisa que envolvem seres humanos são submetidos ao 

Comitê de Ética e Pesquisa da UNIGRANRIO e/ou da Instituição coparticipante. 

A apresentação do TCC ocorre nas formas escrita (apresentação textual do 
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trabalho) e oral (exposição do trabalho e arguição pela banca examinadora). O 

estudante apresenta o TCC respeitando o calendário divulgado pelo professor 

responsável, em conformidade com o calendário acadêmico, e o documento final é 

entregue digitalizado em CD.  

O Regulamento do TCC encontra-se no ANEXO V 

1.16. Flexibilização Curricular – Disciplinas de Libras 

 

Considerando que o curso de Biomedicina está inserido em uma Universidade 

de grande porte, os estudantes poderão beneficiar-se disso, matriculando-se em 

disciplinas ofertadas pela instituição e que estejam em consonância com o seu campo 

particular de interesse, incluindo nesse portfólio a disciplina de Libras 

1.17. Apoio aos discentes 

 

Nas situações requeridas pela condição do aluno e extraordinárias à 

competência da coordenação de curso, o discente é encaminhado a atendimento no 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Aluno – NAPA, ou, sendo o caso, ao Núcleo de 

Convênios, Estágios e Negócios – NUCEN ou, ainda, à Ouvidoria.  

O NAPA tem o compromisso de auxiliar a todos os atores envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem da UNIGRANRIO a viabilizarem um processo 

educativo ampliado, onde o aluno e o processo de aprendizagem sejam considerados 

de forma global. 

O atendimento psicopedagógico ao aluno é realizado principalmente de 

forma individual, mas excepcionalmente o atendimento é feito de forma grupal, a 

partir de demandas identificadas. O estudante pode procurar o NAPA 

espontaneamente ou por meio de solicitação/encaminhamento de um docente, 
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coordenador ou diretor.   

Pretende-se que a partir da atuação do NAPA seja possível minimizar as crises 

presentes no processo educativo; formar um profissional com competências 

emocionais, técnicas e éticas; melhorar a prestação de serviços da universidade e, 

consequentemente, promover o reconhecimento do valor da formação promovida 

pela UNIGRANRIO. 

Vinculado ao NUCEN funciona o Sistema de Gestão de Estagiários, que atende 

a alunos da Universidade e de outras Instituições que buscam oportunidades de 

estágio em diversas áreas. Também desenvolve parcerias com o setor produtivo que 

resultam em oportunidades de vivência profissional ao aluno, visitas técnicas e 

intercâmbio. 

A Ouvidoria, criada em 2003, funciona fisicamente e por meio do portal 

educacional, acata os princípios de compreender e respeitar as necessidades, direitos e 

valores do corpo discente e de toda a comunidade interna e externa da Instituição 

garantindo, no trato das questões, o princípio da impessoalidade e, quando necessário, 

também o da confidencialidade. 

No âmbito institucional, o aluno conta com o Uni Relacionamento que é 

integrado aos setores financeiros e de administração acadêmica. O aluno pode, a 

qualquer momento, solicitar atendimento direto da Coordenação de Curso, mediante 

agendamento ou nos horários disponibilizadas para tal, que poderá ser presencial ou 

eletrônico, por meio de outra funcionalidade do Portal Educacional denominada: 

“secretaria on line”. 

Recentemente a UNIGRANRIO entrou em parceria com o Google. Com isso, os 

produtos mais conhecidos, como Gmail, Drive, Google+ podem ser utilizados com 

vistas a um melhor relacionamento. Foi criado um ambiente de relacionamento 

corporativo, chamado ARCO, nele a comunidade acadêmica pode receber informações 

do que acontece na Universidade 
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Os alunos são incentivados, no âmbito do curso, à participação em eventos 

acadêmicos, científicos, culturais e de extensão, tanto em âmbito interno, quanto 

externo. 

O Portal Educacional da UNIGRANRIO é a principal ferramenta de 

comunicação atuando na convergência dos serviços aos alunos, professores, 

funcionários e à comunidade externa. A página na web se presta, com indubitável 

eficiência e eficácia, à comunicação entre todos que se envolvem no processo 

educacional, quer na esfera do ensino, da pesquisa ou da extensão. 

A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte 

das interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Nesse ambiente 

alunos e professores têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam suas 

interações e a deles com os canais formais da Universidade. 

A Universidade considera importante o acompanhamento dos egressos, com 

a finalidade de avaliar e atualizar o Projeto Pedagógico dos cursos de graduação 

contando, para isso, com o apoio da DTI ‐ Divisão de Tecnologia da Informação, que 

mantém cadastro com todos os egressos dos cursos da Instituição. Por meio de 

correspondência ou e‐mail, os egressos são convidados a participarem de eventos 

realizados pelo na Universidade, bem como de cursos de extensão e de pós‐graduação. 

A Universidade conta com o Setor de Bolsas e Benefícios ao aluno – SEBBA ‐ 

responsável pelo gerenciamento do processo de concessão de bolsas de estudo, 

privilegiando alunos de comprovada carência socioeconômica com intuito de facilitar a 

permanência e conclusão dos cursos por estes alunos. O SEBBA também orienta os 

alunos interessados em candidatar‐se ao Financiamento Estudantil (FIES) e Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), dos quais a UNIGRANRIO é integrante. Os alunos 

bolsistas passam por avaliação e acompanhamento permanente de Assistentes Sociais 

da Universidade. 
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1.17.1. Apoio à participação em Eventos 

 

Na agenda para implantação do curso de Biomedicina em Duque de Caxias, 

assim como ocorre em todos os demais cursos da Escola de Ciências da Saúde, 

anualmente acontecea Jornada de Biomedicina, programada para o mês de novembro, 

em função da comemoração do dia do Biomédico.  

Este evento é  um espaço privilegiado para ampliar as discussões acadêmicas, 

comunicar a produção científica, além de trazer para o contexto da Universidade 

convidados que possam oxigenar e contribuir para o enriquecimento das discussões 

acadêmicas. Os estudantes de Biomedicina serão convidados a participar da 

organização e realização do evento. 

Somado a isso, a Universidade disponibiliza uma agenda de eventos 

produzidos internamente dos quais o aluno poderá participar como ouvinte ou como 

apresentador de trabalho. 

A produção acadêmica dos alunos, especialmente aquela realizada para a 

conclusão do curso, poderão ser apresentadas nas Mostras Acadêmicas de Pesquisa 

em Biomedicina, pretende-se com este evento abrir espaço para que a produção 

acadêmica realizada nos trabalhos de conclusão esteja aberta para a comunidade 

UNIGRANRIO e comunidade externa. Somado a isso, a UNIGRANRIO conta com meios 

de comunicação próprios (revistas, jornais e informativos) que favorecem uma 

comunicação dinâmica da produção acadêmica dos discentes e docentes. 

1.17.2. Condições de acesso para Pessoas com Necessidades Especiais (DEC. 

5.296/2004) 

 

A UNIGRANRIO possui um Plano de promoção de acessibilidade organizado a 

partir de um diagnóstico realizado pela então Escola de Motricidade e Coordenado 
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pela Reitoria. Desde 2003, a concepção e construção de novas edificações da 

universidade pautam-se na normatização vigente de promoção da acessibilidade.  A 

instituição pratica uma política de inclusão, mantendo em seus quadros funcionários, 

com necessidades especiais diversas, incluindo professores, prestando, a todos um 

suporte especial e destinando o tratamento igualitário no que concerne aos direitos 

previstos no Plano de Carreiras. 

Como parte da política institucional de atendimento das pessoas com 

necessidades especiais, há o incentivo à pesquisa, à produção e difusão de 

conhecimentos no campo da motricidade humana, e também no campo da educação 

especial tendo em vista promover o acesso das pessoas portadoras de necessidades 

especiais à educação inclusiva. 

Ainda em cumprimento ao Decreto 5.626/2005 a UNIGRANRIO oferece a 

disciplina “Linguagem Brasileira de Sinais” – Libras no currículo de todos os cursos de 

graduação. 

Como parte do plano de promoção de acessibilidade, a UNIGRANRIO incentiva 

estudos para aperfeiçoar o atendimento específico aos deficientes visuais e auditivos. 

1.17.3. Acessibilidade Atitudinal e Pedagógica  

 

É objetivo da UNIGRANRIO proporcionar aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

ambiente propício à aquisição de igualdade de oportunidade e de participação no 

processo de aprendizagem.  As políticas públicas, adotadas pela instituição promovem 

a acessibilidade programática e, orientam a comunidade acadêmica para o 

reconhecimento das necessidades diversas dos alunos, ao respeitar estilos e ritmos de 

aprendizagem com vistas a assegurar uma educação de qualidade a todos, por meio de 

adaptações curriculares e metodologias de ensino compatíveis com a realidade, 

arranjos organizacionais diversificados e, sempre que necessário, o uso de tecnologias 



 

 

 

 

88 

assistivas. 

Para a UNIGRANRIO, a acessibilidade atitudinal corresponde ao compromisso 

que a universidade assume em remover barreiras para promover a percepção da 

comunidade acadêmica quanto à necessidade de conviver sem preconceitos, estigmas, 

estereótipos e discriminações adotando as seguintes atitudes em prol da inclusão 

escolar e social:  

• Para alunos com deficiência física proporciona-se acessibilidade 

arquitetônica através de livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo 

(eliminação de barreiras arquitetônicas); elevadores e rampas com corrimãos para 

facilitar a circulação de cadeirantes (portas e banheiros adaptados com espaço 

suficiente para permitir o acesso e a circulação de cadeiras de rodas;·além de barras de 

apoio nas paredes dos banheiros. 

• Com vistas a promover a acessibilidade metodológica/pedagógica para 

alunos com deficiência visual, a Biblioteca Central da UNIGRANRIO “Euclides da 

Cunha”, encontra-se equipada por conter o Laboratório de Didática Inclusiva – LaDIn, 

sob coordenação dos pesquisadores da área de Educação Especial e do Núcleo de 

Práticas Inclusivas - NuPI, onde acontecem encontros semanais com os pesquisadores, 

auxiliares de pesquisas professores e alunos, versando sobre conteúdos acadêmicos a 

serem trabalhados/adaptados, via utilização de equipamentos/recursos próprios de 

tecnologias assistivas, para que as pessoas com deficiência visual se apropriem de 

ferramentas facilitadoras para a aprendizagem. Este laboratório está preparado do 

ponto de vista de equipamentos e recursos humanos para atender a toda à 

UNIGRANRIO. 

Encontram-se disponíveis aos alunos com deficiência visual e seus respectivos 

professores, de acordo com a natureza dos atendimentos oferecidos, os seguintes 

equipamentos e softwares para promover a acessibilidade de comunicação, 
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acessibilidade instrumental e digital: Uma impressora braille de fácil manuseio por ter 

interface com voz sintetizada e teclas rotuladas em braille; O Duxbury, software 

tradutor braille que permite que sejam criados textos, livros, documentos, cartas e 

outros sem se preocupar com regras complexas de formatação no Braille. Faz 

traduções em grau dois para Espanhol, Francês e Inglês, e em grau um para Espanhol, 

Francês, Inglês, Português, Alemão, Grego, Italiano e Latim, sendo compatível com 

sintetizadores de voz e displays braille.  

Três aparelhos Merlin Plus (vídeo-ampliador) proporcionando facilidade ao 

usuário para trabalhar simultaneamente com material impresso e com o computador 

graças ao compartilhamento do monitor, aos botões ergonômicos e ao software de 

gerenciamento, permitindo 28 modos de visualização com combinações distintas de 

cor de forma e fundo: colorido, preto e branco, alto contraste positivo, alto contraste 

negativo, texto azul com fundo amarelo.  

Os aparelhos permitem ampliação de até 67 vezes em monitor de 53cm 

contendo saídas separadas para TV e monitor de computador. Existem pedais para 

alternar rapidamente entre modos de exibição a programação de esquemas de 

configurações preferidas.  O espaço oferece, ainda, localizador de objetos através da 

função zoom rápida para capaz de localizar e ampliar áreas específicas. Um aparelho 

Max (vídeo-ampliador de mão) que se conecta facilmente a um Monitor para leitura 

de livros, jornais, cartas etc., mesmo sobre superfícies curvas.  

Para alunos com deficiência auditiva, também se promove a acessibilidade 

metodológica/pedagógica e nas comunicações desde o acesso até a conclusão do 

curso, disponibilizando intérpretes de língua brasileira de sinais que fazem a mediação, 

inclusive por ocasião da realização de provas ou sua revisão. Admite-se flexibilidade na 

correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; apreendido da língua 

portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário 

pertinente aos conteúdos do curso em que o estudante estiver matriculado). 
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Informações aos professores são veiculadas através do Núcleo de Práticas Inclusivas - 

NuPI para que se esclareça a especificidade linguística dos surdos. 

Para estimular a manifestação do potencial criativo e do talento dos alunos  e, 

em especial, dos alunos com  indicadores de Altas Habilidades/Superdotação, eventos 

são organizados pelos cursos de graduação através das Semanas Acadêmicas e, pela 

Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa – PROPEP merecendo destaque as iniciativas 

anuais relacionadas aos Editais de inscrições para o festival de curtas metragens, 

documentários,  reportagens jornalísticas para veículos impressos (CDC) e a QCiência: 

criação de tiras de desenho em quadrinhos baseados em projetos do Programa 

Institucional de Bolsas e Iniciação Científica – PIBIC e Tecnológica PIBIT, incluindo 

premiação pela criatividade e talento.  

Para os professores, alunos e funcionários, é proporcionada, além de ajudas 

técnicas, programa de capacitação para a educação inclusiva, constando, 

especialmente, da oferta de informações sobre as características essenciais 

necessárias ao aprendizado de pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, incluindo pessoas com 

transtorno do espectro autista; cursos, seminários e/ou eventos similares, ministrados 

por especialistas; e, cursos para o aprendizado/entendimento da língua brasileira de 

sinais. 

Para as comunidades: acadêmica e profissional, a oferta de campanhas de 

sensibilização e esclarecimentos acerca da diversidade, promovidas pelo Núcleo de 

Práticas Inclusivas – NuPI, envolvem  a parceria da universidade com as corporações 

profissionais e entidades de classe (sindicatos, associações, federações, confederações 

etc.), com o objetivo de ações integradas Escola / Empresa / Sociedade Civil organizada 

para o reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, como direitos humanos 

universais; estreitando o vínculo de interação Escola / Empresas para a oferta de 
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estágios profissionais, incluindo perspectivas de empregos permanentes, com 

adequadas condições de atuação dos alunos, com vistas à inserção dos mesmos no 

mundo do trabalho.  

1.17.4. Internacionalização: Mobilidade Estudantil 

 

A internacionalização é uma das diretrizes da Unigranrio. A Universidade entende 

que é de extrema relevância o estabelecimento de parcerias com entidades de 

diversos países, para a criação de novos laços de integração e também da manutenção 

e fortalecimento dos já existentes. A mobilidade de estudantes e professores, bem 

como a participação em redes e consórcios como o Programa Erasmus Mundus, a 

University Global Partnership Network (UGPN), a World Cities World Class (WC2), a 

Alianza Acadêmica Latino-AmericanaUBA-UNAM-USP, a Rede Magalhães, entre outros, 

são a tradução dessa meta. A PROC é o órgão responsável pela oficialização dessas 

parcerias no âmbito geral da universidade e, cada Unidade, por meio de seu escritório 

internacional, responsável no âmbito local. A Unigranrio mantém como 

responsabilidade o relacionamento com instituições internacionais de grande 

potencial acadêmico e científico de modo a oferecer a possibilidade a discentes e 

docentes uma vivência internacional. Como atividades permanentes temos o 

lançamento dos seguintes editais: 

 Edital semestral de seleção de discente para programa - Intercâmbio 

UNIGRANRIO  

 Editais com Bolsa de estudo (duas edições anuais Top Espanha e Ibero-

americano) 

 Programas eventuais em parceria - CREPUQ – Conférence des recteurs et des 

principaux des universités du Québec, AFS Intercultura Brasil é uma 

organização internacional, voluntária, não governamental e sem fins lucrativos. 
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São instituições parceiras: 

 Universidade Politécnica de Madrid 

 Universidade do Porto 

 Universidade de Santiago de Compostela  

 Universidade de Lisboa 

 Universidade Beira do Interior 

 Instituto Politécnico de Setubal  

 Universidade Técnico Lisboa 

 IBS-SP  

 

Como Participar 

 

O aluno/professor deverá acompanhar a divulgação dos Editais de Seleção 

disponíveis em nosso site, na opção Para Você > Cooperação Internacional. No 

Edital estarão todas as informações necessárias para a inscrição no processo 

seletivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para se candidatar 
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 Ser aluno de graduação regularmente matriculado em cursos de graduação 

da Unigranrio; 

 O estudante deve ter concluído, pelo menos, 20% dos créditos de seu curso 

no momento da candidatura (alguns programas exigem porcentagem maior 

de créditos concluídos); 

 Ter, obrigatoriamente que cursar, após o término da mobilidade, no 

mínimo um semestre acadêmico na Unigranrio para integralização do 

curso. Ou seja, o estudante não pode estar em semestre de colação de grau 

no momento da mobilidade; 

 Outros requisitos além desses serão especificados em edital. 

1.18. A comunicação e a intercomunicação no curso  

 

O Portal Educacional da UNIGRANRIO é a principal ferramenta de 

comunicação atuando na convergência dos serviços aos alunos, professores, 

funcionários e à comunidade externa. A página na web se presta, com indubitável 

eficiência e eficácia, à comunicação entre todos que se envolvem no processo 

educacional, quer na esfera do ensino, da pesquisa ou da extensão. 

A área restrita do Portal aos alunos, aos professores e aos funcionários cobre 

boa parte das interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Lá, 

alunos e professores têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam suas 

interações e a deles com os canais formais da Universidade. 

Todos os docentes e funcionários dispõem de contas pessoais de e-mail para 

que possam estabelecer uma comunicação simples, direta e sem burocracias no seu 

dia a dia. 

O uso de ferramentas digitais possibilitará possibilitam a comunicação e a 

intercomunicação. No portal acadêmico ocorrerá o lançamento de notas, frequência, 
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inclusão de material de aula pelo professor, conta ainda com ferramentas diretas para 

envio de mensagens eletrônicas. 

O acesso do aluno ao Portal Acadêmico ocorre no ato da matrícula por meio 

do cadastramento de login e senha. Seus endereços eletrônicos são parte integrante 

desse cadastro permitindo a comunicação bidirecional (aluno-professor), e 

multidirecional (incluindo a coordenação de curso, os colegas de turma e também as 

áreas de apoio ao discente) incluindo a Ouvidoria eletrônica (Fale Conosco). 

Recentemente a UNIGRANRIO entrou em parceria com o Google. Com isso, os 

produtos mais conhecidos, como Gmail, Drive, Google+ podem ser utilizados com 

vistas a um melhor relacionamento. Foi criado um ambiente de relacionamento 

corporativo, chamado ARCO, nele a comunidade acadêmica pode receber informações 

do que acontece na Universidade. 

1.19. Processo de Avaliação do curso de Biomedicina  

 

O processo de avaliação do curso de Biomedicina está calçado em quatro 

pontos: a Comissão Própria de Avaliação; as Ações específicas de acompanhamento do 

corpo docente; as Ações específicas de acompanhamento do corpo discente; ENADE 

A UNIGRANRIO conta, em sua estrutura organizacional, com a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), responsável pela condução dos processos de avaliação 

interna da instituição, tanto no âmbito docente, quanto discente, de gestão e de 

infraestrutura.  

As avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise pelo 

Colegiado do Curso e pelo NDE, contribuindo, desta forma, para a consolidação e 

aprimoramento dos processos acadêmicos.  

A coordenação do curso realiza mensalmente reunião com os representantes 

de turmas com intuito de acompanhar o desenvolvimento das atividades 

programadas, tanto no que diz respeito ao seu cumprimento e a sua qualidade, para 
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tanto, adot como principal parâmetro de avaliação as propostas apresentadas e 

aprovadas nos planos de ensino das disciplinas e em seus planos de aula.  

A sistemática de planejamento coletiva é adotada e os discentes estão 

envolvidos na construção e desenvolvimento do projeto pedagógico do curso, desta 

feita, semestralmente, ocorre um Fórum de Avaliação do Curso onde professores e 

alunos levantam pontos positivos e negativos do semestre anterior e realização 

propostas que servirão as ações de planejamento do semestre subsequente.  

O acompanhamento do trabalho docente também é de suma importância 

para desenvolvimento e cumprimento dos objetivos propostos pelo curso, além das 

reuniões de colegiado e do Núcleo Docente Estruturante, todos os professores 

participam, semestralmente, de duas reuniões de acompanhamento, neste trabalho, 

são levantadas as potencialidades e traçadas estratégias para lidar com fragilidades 

caso existam, estas são  reuniões ordinárias, caso haja necessidade saõ chamados 

extraordinariamente.  

Espera-se com isso, estabelecer e divulgar amplamente todos os parâmetros 

de avaliação que serão utilizados e usar os seus resultados para aprimorar e ampliar a 

qualidade do curso.  

Quanto às avaliações externas, serão adotados os métodos utilizados pela 

Escola de Ciências da Saúde, ou seja, os resultados (ENADE, CPC e Concursos em 

Geral), após analisados pelo NDE, serão apresentados nas reuniões de Colegiado de 

Curso, para a aprovação de medidas corretivas de cunho acadêmico e administrativo, 

buscando alcançar a excelência no processo ensino-aprendizagem. Esses resultados 

também serão compartilhados e discutidos com as coordenações dos demais cursos da 

área da saúde, possibilitando a troca de experiências e visando estabelecer um modelo 

próprio de ensino (método UNIGRANRIO). As ações decorrentes destes fóruns são 

necessariamente articuladas e alinhadas às diretrizes institucionais. 

Além disso, o Curso conta com o apoio da Diretoria de Avaliação, órgão da 

Pró-reitoria de Graduação que auxilia no processo de planejamento e análise dos 
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resultados do ENADE. 

Fruto deste processo, do qual o curso de Biomedicina tem se beneficiado, é a 

adoção da prova integrada, que é aplicada a todos os alunos ao final de cada semestre 

letivo. Esse instrumento de avaliação foi instituído nos cursos da UNIGRANRIO com o 

propósito de avaliar sistematicamente a progressão dos alunos ao longo da sua 

formação, considerando-se as habilidades e competências trabalhadas em cada fase 

do curso. Este instrumento auxilia tanto o discente como o processo de gestão do 

curso que pode continuamente avaliar e, caso seja necessário, realizar ajustes que 

favorecerão o desenvolvimento do acadêmico. 

Por fim, a coordenação do curso adota uma atitude de portas abertas, 

atendendo docentes e discentes de maneira ininterrupta.  

1.20. Tecnologia de Informação e comunicação (TIC) no processo de ensino 

e aprendizagem 

 

Para acompanhar o uso cada vez mais intenso da tecnologia da informação e 

comunicação (TIC), como recurso do processo de ensino e aprendizagem, a 

UNIGRANRIO busca continuamente a melhoria de acessibilidade às novas modalidades 

de multimídia.  

A infraestrutura oferecida aos alunos e professores contempla laboratórios de 

informática com programas específicos, aplicáveis ao ensino nas diferentes áreas.  

Acompanhando a evolução dos recursos educacionais, o corpo discente tem a 

sua disposição laboratórios de informática, para atender às demandas dos cursos com 

livre acesso à Internet e ao Portal Educacional.  

O Portal Educacional da UNIGRANRIO é a principal ferramenta de comunicação 

atuando na convergência dos serviços aos alunos, professores, funcionários e à 

comunidade externa. A página na web se presta, com indubitável eficiência e eficácia, 
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à comunicação entre todos que se envolvem no processo educacional, quer na esfera 

do ensino, da pesquisa ou da extensão. 

A atualização dos equipamentos dos laboratórios é realizada de forma 

contínua, obedecidas as normas e políticas de uso, manutenção e atualização dos 

equipamentos.  

A parceria UNIGRANRIO Google tem trazido para a comunidade acadêmica 

tecnologias potentes, o Google Classroom, que permite com bastante facilidade a 

montagem e o gerenciamento de ambientes virtuais de aprendizagem, o Google Drive 

que permite a construção coletiva e cooperativa de textos e documentos, o Google 

Forms que permite pesquisas rápidas com análises bastante dinâmicas. Esta parceria 

colocou a UNIGRANRIO em um patamar qualitativamente superior em direção à 

conectividade.  

Em 2015, em consonância com a necessidade de incrementar a utilização das 

TICs no processo ensino-aprendizagem a UNIGRANRIO celebrou parceria com o 

Google, disponibilizando para funcionários, alunos e professores todos os recursos da 

plataforma Google Plus, que além de ser uma ferramenta de trabalho da comunidade 

UNIGRANRIO, conta com várias ferramentas para facilitar a forma de relacionamento e 

comunicação dos usuários - Google+; Agenda; Drive; Apresentações; Planilhas; 

Pesquisa; YouTube; Notícias; e o Classroom uma nova ferramenta do Google Apps for 

Education que ajuda os professores a criar e organizar tarefas rapidamente, fornecer 

feedback de forma eficiente e se comunicar com as turmas com facilidade. 

A UNIGRANRIO, no campus I, possui 09 Laboratórios de Informática, equipados 

com 25 computadores cada, com computadores com conexão banda larga, recursos 

multimídia e com livre acesso aos alunos.  

Na Biblioteca os alunos também têm acesso à internet, à base de dados e à 

Biblioteca Virtual através dos 03 computadores ali instalados e a área dispõe de rede 
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Wi-Fi, utilizada por professores e alunos que dispõem de equipamentos móveis.  

A estrutura tecnológica da Divisão de Tecnologia da Informação - DTI tem 32 

servidores instalados na sede, que são distribuídos em diversos serviços de TI que vão 

desde a oferta dos sistemas confeccionados pela UNIGRANRIO aos clientes internos e 

externos, contas de email aos professores, funcionários administrativos e alunos, até a 

disponibilização de acesso a internet dos microcomputadores da administração 

acadêmica e laboratórios da universidade. A UNIGRANRIO participa da Rede Rio de 

computadores, que é uma rede integrada por universidades e centros de pesquisa 

localizados no Estado do Rio de Janeiro, onde a FAPERJ é o órgão responsável pelo 

financiamento e coordenação. A área é administrada pela DTI (Diretoria de Tecnologia 

da Informação). É competência dessa Diretoria viabilizar tecnologicamente estratégias 

das atividades fim e meio da Universidade propiciando uma infraestrutura de 

comunicação adequada, e sistemas de informação para apoio acadêmico, financeiro e 

administrativo que atendam às necessidades de cada área. A DTI tem sua estrutura 

organizacional dividida em quatro segmentos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Infraestrutura e Helpdesk, Inovação e BI (Business Intelligence). A equipe de sistemas e 

infraestrutura são responsáveis pelo Sistema Acadêmico da instituição, e de toda 

infraestrutura de comunicação, respectivamente. 

O atendimento a usuários é realizado conforme a demanda, sendo 

compartilhado entre as duas equipes. A equipe de Inovação atua com estudos de 

tecnologias aplicadas à Educação e desenvolvimento de soluções centradas em 

melhorar a experiência acadêmica dos alunos. Dessa forma a área de TI contribui com 

o crescimento pessoal e profissional do discente, inserindo o uso de tecnologia nos 

processos de ensino aprendizagem e relacionamento, além da otimização dos 

processos internos. Por fim, a equipe de BI atua diretamente na gestão de indicadores 

estratégicos, táticos e operacionais da Universidade. 

Essa área garante unicidade, consistência e disponibilidade das informações em 
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ambientes dinâmicos e multiplataforma, que auxiliam todos os níveis na tomada de 

decisão em tempo hábil. 

A estrutura de internet da UNIGRANRIO é concebida entre os campi (Intranet) e 

com a rede externa (Internet). A Intranet é estruturada com uma conexão MPLS com 

enlace de 10Mb por unidade. A Internet é compartilhada entre todos os campi, e 

gerenciada de forma centralizada na sede. Atualmente o principal link de internet é de 

500Mb, banda larga. Em cada campi, temos links de internet que variam de 10 a 50Mb 

e contribuem para que não haja sobrecarga no link principal, que tem por finalidade 

atender a parte acadêmica da Universidade (Wifi, laboratórios e ambientes de 

aprendizagem). A Rede Wi-fi é liberada para acesso em todos os campi da Unigranrio, 

permitindo assim livre acesso por smartphones, tablets e notebooks. 

A UNIGRANRIO, tem sua estrutura de servidores em um Datacenter interno, e 

está em fase de conclusão de migração de toda sua estrutura para a “nuvem”, com 

previsão de término ainda no primeiro semestre de 2017. 

Devido ao fato de a UNIGRANRIO possuir vários campi e unidades distribuídos 

geograficamente pelo estado do Rio de Janeiro, é utilizado um mix de tecnologias de 

transmissão de dados, dentre elas: Links Privados de Dados, ADSL, VPN (Virtual Private 

Network), Frame-Relay, Links via Rádio e via Satélite, tendo em vista a 

intercomunicação entre os campi e unidades e a troca de informações eletrônicas, 

onde é permitido a todas estas localidades o acesso aos sistemas utilizados pela 

UNIGRANRIO, e acesso a internet.  

A UNIGRANRIO disponibiliza, na Internet, seu Portal com vários serviços on-

line, onde os docentes e discentes podem realizar diversas consultas, como notas, 

número de faltas, extratos acadêmico e financeiro, boleto, material de aula, horários 

de aulas, programas do curso e datas de avaliações, além de acessar a Biblioteca on-

line, a Secretaria on-line e o Uni Atendimento. Tais características permitem aprimorar 

a qualidade do ensino e promover uma total integração entre alunos, professores e 
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Instituição de Ensino. É uma ferramenta que possibilita a interatividade entre 

professores e alunos, remotamente, facilitando a comunicação, esclarecimento de 

dúvidas e, consequentemente, o processo de aprendizagem. 

No portal da UNIGRANRIO, os alunos e professores têm acesso ao Portal Capes, 

à EBSCO Information Services e outras fontes de periódicos. A universidade oferece 

capacitação gratuita a todos os alunos interessados em utilizar as bases de dados para 

pesquisa de periódicos online. 

A Biblioteca Virtual Universitária Pearson disponibiliza 5.595 títulos em 

português seu catálogo online de 21 editoras de livros com textos integrais, recursos 

de busca, anotações e impressões de partes mediante pagamento a Editora. 

A Minha Biblioteca é uma plataforma formada pelo consórcio de 26 editoras de 

livros acadêmicos nacionais, disponibilizando, acesso a um conteúdo técnico e 

científico de qualidade pela internet através da chamada computação nas nuvens. 

Através da Minha Biblioteca, estudantes terão acesso rápido e fácil a 9.103 títulos 

entre as principais publicações de diversas áreas do conhecimento. A plataforma 

permite a impressão, de forma gratuita, de quinze por cento das obras. 

O acesso as Plataformas virtuais  Minha  Biblioteca e Biblioteca Virtual 

Universitária Pearson é realizada através do Portal da UNIGRANRIO estando disponível 

para alunos e professores 24h por dia sete dias por semana.  

1.21. Procedimentos de Avaliação dos processos de Ensino e aprendizagem 

 

A avaliação do desempenho acadêmico na UNIGRANRIO é considerada como 

processo sistemático de acompanhamento da evolução cognitiva, social e cultural dos 

alunos, servindo como referencial para análise e redimensionamento das propostas e 

oportunidades educacionais proporcionadas pelo professor.  
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O avaliação do Curso de Biomedicina é disciplinado pelo Regimento Geral da 

UNIGRANRIO.  

São objetivos da avaliação do desempenho do aluno: compreender o processo 

de aprendizagem; oferecer informações para o planejamento da metodologia de 

ensino; verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva em cada disciplina; 

comparar o aluno com ele próprio no início, no decorrer e no final de cada período, 

para verificar sua evolução; fornecer informações ao aluno sobre seu desempenho 

para que possa tomar medidas em prol de uma melhor aprendizagem e servir como 

indicador para a Avaliação Institucional. 

Os docentes se valerão, simultaneamente, dos três tipos de avaliação: a 

diagnóstica, a reguladora e a somativa. 

A avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina, conjunto de 

disciplinas, módulos, atividades ou conjunto de atividades, conforme o Programa da 

Disciplina e previamente informado aos alunos inscritos, incidindo e disponibilizado no 

Portal. Quanto ao peso de cada instrumento de avaliação fica, também, estipulado 

pela disciplina e disponibilizado para o aluno no primeiro dia de aula do período letivo 

vigente. 

A avaliação do aproveitamento se dá por instrumentos de verificação da 

assimilação de conteúdos conceituais e procedimentais em razão dos objetivos a 

alcançar, em número de pelo menos quatro instrumentos por período letivo. 

Os conteúdos procedimentais estão relacionados às capacidades e habilidades 

dos aspectos práticos da área específica de cada campo disciplinar. 

Os conteúdos conceituais são estabelecidos objetivando a verificação do 

desenvolvimento do aluno no que tange ao conhecimento específico de uma 

determinada área. 
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A diversificação dos instrumentos avaliativos tem função estratégica na coleta 

de um número maior e variado de informações sobre o trabalho docente e dos 

percursos da aprendizagem 

Os resultados dos procedimentos de avaliação serão computados em termos 

de controle acadêmico em 2 (duas) avaliações parciais e cumulativas fixadas em 

calendário escolar e identificadas como 1.ª Avaliação e 2.ª Avaliação. 

São considerados instrumentos de avaliação da aprendizagem, entre outros: 

leitura e interpretação de textos; provas orais e escritas; súmulas de aula; relatórios de 

atividades práticas; relatórios de atividades de campo; seminários; estudos dirigidos; 

estudos de casos; exercícios Práticos em aula; portfólios; auto avaliação do aluno; 

relatório de atividades extracurriculares; síntese escrita ou estética. 

O prazo de lançamento das Avaliações, no Portal, é fixado pela Divisão de 

Administração Acadêmica. 

As notas de aproveitamento em cada etapa do processo avaliativo ("1.ª 

Avaliação" e "2.ª Avaliação") correspondem ao somatório, à média aritmética ou à 

média ponderada dos pontos obtidos por meio de, pelo menos dois instrumentos 

diferentes, previstos no Plano de Ensino da disciplina. 

Na composição da nota da 2.ª Avaliação, o último instrumento utilizado será 

obrigatoriamente uma prova e seu valor preponderará sobre os demais. 

Será considerado aprovado o aluno com frequência de no mínimo 75% 

(setenta e cinco por cento) no semestre programado pelo Curso para a Disciplina, 

Conjunto de disciplinas, Módulos, Atividades ou Conjunto de atividades e, média 

mínima de 7.0 (sete) nas duas avaliações do desempenho acadêmico. 

A Média Final (MF) do semestre será assim calculada: MF = (A1 + A2)/2 
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Ao aluno que não obtiver média final para aprovação nas duas Avaliações será 

permitido submeter-se a uma Avaliação Suplementar (AS), sendo considerado 

aprovado aquele que alcançar média igual ou superior a 6.0 (seis). 

Na eventualidade da Avaliação Suplementar (AS) o Resultado Final (RF) será 

assim calculado: RF= (MF + AS) /2. 

Será concedida segunda chamada somente para o instrumento de Avaliação 

Suplementar, desde que haja motivo justo instruindo requerimento a ser apresentado 

dentro de quarenta e oito horas após a realização da primeira chamada, cabendo à 

decisão ao Diretor da Unidade Acadêmica a que se vincula a Disciplina ou a quem for 

por ele indicado para tal. 

O próprio processo de avaliação da aprendizagem, em especial as provas que 

são aplicadas no curso de Biomedicina passam por uma criteriosa avaliação de 

qualidade, sempre visando observar se as avaliações propostas pelos docentes estão 

coerentes com o programa da disciplina, o plano de ensino, as diretrizes curriculares e 

os orientadores do ENADE, para isso, um membro do NDE responsabiliza-se pela 

análise das avaliações e liberação das mesmas para reprodução, além de apoiar os 

professores no planejamento de seus processos de avaliação.  

Não se aplicam às atividades acadêmicas identificadas como Trabalho de 

Conclusão de Curso, Estágios Profissionalizantes, Projetos, os procedimentos de 

avaliação descritos nesta subseção, cabendo ao Professor Responsável, ao final do 

período letivo, o lançamento de uma única e definitiva avaliação. 

2. CORPO DOCENTE  

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

O curso de Biomedicina da UNIGRANRIO conta com o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) formalmente constituído e com carga horária dedicada à função, 
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composto por docentes de elevada formação e titulação, como órgão consultivo 

atuante na concepção, implantação, consolidação e contínua atualização do Projeto 

Pedagógico do Curso.  

O NDE do curso de Biomedicina foi estruturado em consonância com a 

Resolução Nº 1 CONAES, de 17 de junho de 2010 e Parecer CNE/CES nº 4 de 17 de junho 

de 2010, sendo  Regulamento pelo CONSEPE n.º 070/15, de 06 de abril de 2015 tendo 

como atribuições, conforme definido no Art. 3º : 

 

a) Conduzir a elaboração e/ou atualização periódica do Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC), (re)definindo sua concepção e fundamentos, 
submetendo-o à aprovação do Colegiado do Curso e instâncias 
superiores;  

b) Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do PPC, garantindo o 
efetivo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), seu 
alinhamento com os documentos institucionais, Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Político Pedagógico 
Institucional (PPPI), prestando relatórios ao Colegiado do Curso;  

c) Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 
Colegiado de Cursos e instâncias superiores, sempre que necessário;  

d) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 
atividades de ensino-aprendizagem constantes do currículo;  

e) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 
Curso;  

f) Elaborar e implementar, anualmente, o Plano de Trabalho relacionado 
ao Curso, e aprová-lo junto ao Colegiado respectivo;  

g) Enviar no final de cada semestre, relatório das atividades, com as 
devidas evidências e/ou justificativas, para a Direção da Escola;  

h) Promover e incentivar o desenvolvimento de linhas de pesquisa e 
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;  

i) Conduzir pelo menos 1 (um), vez ao ano, no âmbito do Curso e de 

acordo com a Comissão Própria de Avaliação (CPA), processo de 
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autoavaliação e de avaliação do Curso; 

j) Propor ações e estratégias a partir das análises de avaliações 
institucionais internas e externas;  

k) Analisar, avaliar e garantir o cumprimento e a atualização dos Planos 
de Ensino e de Aula dos componentes curriculares;  

l) Analisar e validar os instrumentos de avaliação dos componentes 
curriculares assegurando o cumprimento das competências descritas no 
PPC; 

m) Acompanhar o desenvolvimento das Atividades Curriculares 
Complementares (ACC) do Curso; 

n) Acompanhar o desenvolvimento e contribuir para o aperfeiçoamento 
do Programa de Nivelamento adotado pelo Curso;  

o) Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que 

interfiram na formação do perfil profissional do egresso; 

p) Propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando 

a sua formação continuada; 

q) Acompanhar as atividades do corpo docente, encaminhando ao 
Diretor da Escola sugestões para contratação e/ou substituição de 
docentes, quando necessário; 

r) Reunir-se, no mínimo, mensalmente, para discutir as questões 

inerentes ao Curso, obrigando-se a fazer o registro de presença e ata. 

2.2. Atuação do Coordenador 

 

A administração acadêmica do Curso de Biomedicina da UNIGRANRIO ficará a 

cargo de um professor com regime de trabalho em tempo integral e com titulação 

Stricto Sensu. O coordenador do curso é formalmente nomeado para a função e possui 

atribuições de gestão acadêmica. A atuação do coordenador consiste em ser o 

responsável pela adequada execução do PPC, se dedica a promover a qualidade do 

curso de Biomedicina segundo os critérios definidos pela Diretoria da Escola de 

Ciências da Saúde, pela legislação educacional e pelos indicadores de satisfação a 

serem extraídos das pesquisas da CPA. O coordenador atua como docente do curso, e 
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nas atividades de gestão coordena o Colegiado de curso e o NDE, e possui 

representatividade no Colegiado de Escola e no Conselho Superior (CONSEPE). No 

cotidiano das atividades de gestão é conferida ênfase no atendimento docente e 

discente. Também compete ao coordenador implementar as diretrizes e políticas 

estabelecidas pela administração superior: Reitoria, Pró-reitorias e Conselho Superior 

de Ensino e Pesquisa - CONSEPE. Além disso, será responsável pela gestão estratégica 

e tática, de forma a garantir o alcance das metas quantitativas e qualitativas definidas 

para o curso. 

2.2.1. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica 

do coordenador.  

 

O tempo de experiência profissional e de magistério superior do  

Coordenador do Curso é de 8 anos e exerce a funções relacionadas à gestão acadêmica 

desde 2009. 

2.2.2. Regime de trabalho do coordenador do curso 

 

O regime de trabalho do Coordenador do Curso de Biomedicina é de tempo 

integral e a relação entre o número de vagas anuais autorizadas (180 vagas) e as horas 

semanais de trabalho, dedicadas à coordenação, é maior que 20.  

2.3. Titulação e Regime de Trabalho do Corpo Docente 

Tabela 8 – Corpo docente 

N.º de 
Ordem 

Nome  CPF Titulação 
Regime de 
Trabalho 

Disciplinas Ministradas 

1 Alexandre Gomes Sancho 072.721.877-86 Mestre TP 

Funcionamento dos Sistemas 
Orgânicos I 

Funcionamento dos Sistemas 
Orgânicos II 
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2 Alvaro Camilo Dias Faria 052.413.217-80 Doutor TI 

Emponderamento Profissional - 
Desenvolvimento do Pensamento 
Científico 

Seminários de Estudos em 
Biomedicina 

  

3 Bruno Lemos Cons 098.740.757-08 Doutor TP 

Análises Toxicológicas e Forenses 

  

  

4 
Cícero Figueredo Freitas 
NDE 

099.172.627-84 Doutor TI 

Emponderamento prof. Desenv do 
pensamento científico 

Integração Metabólica 

  

5 
Cristiane Latge de Almeida 
e S Ribeiro 

097.328.787-02 Doutor TP 

Morfologia 

Integração Metabólica 

Seminários de Estudos em 
Biomedicina 

6 Cristina Alves Christiano 410.111.637-72 Mestre H 

Saúde Educação e Sociedade 

Políticas Pública e Direitos 

  

7 
Daniel Pereira Reynaldo 
NDE 

090.777.937.98 Mestre TI 

Metabolismo Biológico - Bioquímica 

Estágio II 

TCC II 

8 Daniel Sanches             NDE 095.304.577-31 Doutor TI 

Biomedicina, Ciência e Profissão 

Estágio I 

TCC I 

9 Fabiana Batalha Knackfuss 016.646.257-80 Doutor TP 

Concepção do Corpo - Bases 
Moleculares da Vida 

  

  

10 Fabio de Moura Câmara 806.414.077-34 Especialista H 

Emponderamento Profissional - 
Ferramentas da Gestão 

Hematologia 

Análise Bioquímica os Fluídos 
Corporais 

11 Fabio Luiz Costa de Souza 016.650.857.89 Mestre TP 

Tecnologia Ambiental e de Alimentos 

  

  

12 Felismar Manoel 248.101.347-68 Mestre TP 
Saúde Educação e Sociedade 
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13 Flavio Sampaio David 028.246.257-08 Especialista TP 

Processo de Cuidar em saúde I 

  

  

14 
Giselle Aparecida 
Fagundes Silva 

106.425.057-21 Doutor TP 

Agressão e Defesa 

Processos Morfofisiopatológicos 

  

15 Gustavo Coelho Correa 076.459.877-58 Mestre TP 

Concepção do Corpo - Bases 
Moleculares da Vida 

  

  

16 
Jainne Martins Ferreira 
NDE 

038.844.347-21 Doutor TP 

Emponderamento Profissional - 
Bioinformática 

Biotecnologia e Bioderivados 

Empoderamento Profissional: 
planejamento para entrada no 
mercado de trabalho 

17 Joao Jose Cossatis 004.832.367-56 Doutor TI 

Processos Morfofisiopatológicos 

  

  

18 Kleber do Couto Ferreira 863.503.317-53 Especialista H 

Medicina Nuclear e Imaginologia 

  

  

19 Leo Freitas Correa 111.721.417-62 Mestre TP 

  

Técnicas Moleculares Laboratoriais 

Introdução a Biologia Molecular 

20 
Luciano Freitas do 
Nascimento 

084.498.667-40 Doutor TP 

Química e Física Aplicadas a 
Biomedicina 

  

  

21 
Lucieny de Faria Souza 
Miguel 

075.386.407-03 
Mestre H 

Laudos e Pareceres em Biomedicina 

  

  

22 Luiz Eduardo Silva Souza 797.091.177-34 Doutor H 

Tópicos Especiais na formação do 
profissional de Saúde 

  

  

23 Maria de Fatima 429.583.187-53 Mestre TI Processos de Cuidar em Saúde II 
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Nascimento do Amaral 
  

  

24 Natanny Tancredo Cunha 138.458.127-88 Especialista TI 

Biomedicina Estética 

  

  

25 Ney Roner Pecinalli 832.753.717-20 Mestre TI 

Bases da Terapêutica Medicamentosa 

  

  

26 Natalia de Morais Cordeiro 123.755.217-65 Mestre TP 

Fisiopatologia e Análise das Doenças I 

Fisiopatologia e Análise das Doenças II 

Fisiopatologia e Análise das Doenças III 

27 
Newton Almeida Lima 
Junior 

077.896.957-62 Especialista TP 

Funcionamento dos Sistemas 
Orgânicos I 

Funcionamento dos Sistemas 
Orgânicos II 

  

28 
Ricardo Sposina Sobral 
Teixeira 

055.111.857-10 Doutor TP 

Estágio I 

Estágio II 

TCC II 

29 
Teresa Cristina Barcelos da 
Silva 

094.076.797-05 Especialista TP 

Morfologia 

  

  

30 
Tiago Veltri Ormastroni da 
Trindade 

096.017.777-92 Doutor TP 

Metabolismo Biológico - Bioquímica 

  

  

31 Ulisses Cesar de Araujo 010.019.997-62 Doutor H 

Métodos e Técnicas da Investigação 
Clínica 

Biomedicina, Ciência e Profissão 

Emponderamento Profissional - 
Tomada de Decisão 

32 
Valessa Leal Lessa de Sa 
Pinto 

086.416.197-20 Mestre H 

Tópicos Especiais na formação do 
profissional de Saúde 

  

  

33 
Veruska de Carvalho 
Caitano 

012.117.617-70 Mestre H 

Tecnologia Ambiental e de Alimentos 
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34 
Viviane de Lima Quintas 
dos Santos 

086.229.707-95 Mestre H 

Processo de Cuidar em saúde I 

  

  

35 Wallace Pacienza Lima 052.202.406-84 Doutor TI 

Agressão e Defesa 

Citologia Oncótica 

  

 

 

2.3.1. Titulação 

 

 O percentual dos docentes do Curso de Biomedicina com titulação obtida em 

programas de pós-graduação é igual a 100% sendo destes, 42,86% com titulação 

de doutor, 40,00% de mestres e 17,14% de especialistas. 

2.3.2. Percentual de doutores 

 

O percentual dos docentes do Curso de Biomedicina com título de doutor é de 

42,86%. 

2.3.3. Regime de trabalho do corpo docente 

 

O percentual do corpo docente efetivo do Curso de Biomedicina da 

UNIGRANRIO, com regime de trabalho de tempo parcial ou integral é de 74,29%, 

sendo 25,72% em regime de tempo integral, 48,57% em tempo parcial e 25,71% de 

horistas. 

2.3.4. Experiência profissional do corpo docente 

 

90% do corpo docente previsto do Curso de Biomedicina da UNIGRANRIO 
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possui experiência profissional de pelo menos 2 anos.   

2.3.5. Experiência de magistério superior do corpo docente 

 

90% do corpo docente previsto para o Curso de Biomedicina da UNIGRANRIO 

possui experiência maior que 5 anos no magistério superior. 

2.4. Funcionamento do Colegiado de Curso ou equivalente 

 

O colegiado do Curso de Biomedicina da UNIGRANRIO possui representação 

docente e discente, reúne-se com periodicidade definida com base no calendário 

acadêmico e suas decisões são encaminhadas ao corpo social do curso por diferentes 

meios como, documentos, informes eletrônicos e reuniões.  

O coordenador atua como Presidente e será responsável pela formalização e 

comunicação para os componentes do curso das decisões tomadas pelo órgão. 

De acordo com Art.29 do Regimento Geral, cada Curso de graduação da 

UNIGRANRIO conta com um Colegiado constituído: pelo Coordenador Acadêmico que 

o preside e que tem a atribuição de convocar as reuniões; pelos docentes vinculados 

ao Curso, independentemente de sua categoria, por 1 (um) representante do corpo 

discente do curso indicado pela representação estudantil. 

Compete ao Colegiado de Curso de acordo com Art.30: promover a 

articulação e integração das atividades do Curso; apresentar sugestões de ordem 

didática, científica e administrativa à direção da Unidade; aprovar os programas de 

ensino, pesquisa e extensão do Curso; propor o número mínimo e máximo de créditos 

permitidos à matrícula dos alunos em cada semestre acadêmico do curso, submetendo 

as alterações aos órgãos acadêmicos superiores; aprovar e revisar a matriz curricular 

do curso em cada período letivo, definindo pré-requisitos e requisitos paralelos, 
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submetendo as alterações aos órgãos acadêmicos superiores; avaliar, ao final do 

semestre, os programas relativos ao Curso; julgar, no âmbito do Curso, em grau de 

recurso, processos acadêmicos e disciplinares; constituir comissões especiais para 

assuntos específicos; exercer as demais atribuições que se incluam, de maneira 

expressa ou implícita, no âmbito de sua competência. 

2.5. Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente  

A educação tem se reconfigurado a partir das transformações tecnológicas e 

econômicas, com isso, o educador precisa se recriar assumindo novas posturas e 

aprendendo novas linguagens. É esperado também, que o docente compreenda as 

implicações das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) no fazer 

educativo; promova a construção do conhecimento; desperte o interesse do aluno 

pela pesquisa; acolha diferentes culturas e necessidades dos alunos; aperfeiçoe seu 

planejamento; ofereça conteúdos significativos; avalie o aluno de forma processual e 

qualitativa; auxilie na formação de cidadãos críticos e conscientes de sua 

responsabilidade social. 

Munidos da consciência de que o processo de ensino e aprendizagem vai além 

da transmissão de conhecimento técnico, envolvendo o desenvolvimento de um 

conjunto de atitudes e habilidades, a UNIGRANRIO implantou o Núcleo de Apoio 

Pedagógico. Esse núcleo tem o compromisso de auxiliar a todos os docentes da 

instituição a viabilizarem um processo educativo ampliado, onde o aprendiz e processo 

de aprendizagem sejam considerados de forma global. As ações deste Núcleo vêm 

atender as demandas que decorrem da grande abrangência da instituição, bem como 

decorrentes da natureza de alguns cursos. Para atingir esse compromisso, o Núcleo 

realiza diferentes ações que se destinam a suprir as expectativas dos docentes por 

suprimentos pedagógicos que os auxiliem no cotidiano universitário e enriqueçam sua 

prática educadora. 
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Dentre as atividades destinadas aos docentes citamos a Oficina de 

Sensibilização Docente que propõe debater os principais desafios e angústias de ser 

professor na atualidade; os Ciclos de Palestras que promovem encontros com 

personalidades renomadas da área do ensino apresentando temas relevantes ao 

ensino superior; Seminários Temáticos para discutir e construir conhecimentos 

referentes às áreas que integram o saber no campo da saúde e o Programa de 

Capacitação de Docentes instituído pela Direção de Recursos Humanos - Sistema de 

Educação Corporativa (SEC) e o Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da 

UNIGRANRIO, dirigido aos docentes para que possam aprimorar o desempenho como 

educadores.  

Pretende-se que, a partir da atuação desse espaço facilitador, seja possível 

aperfeiçoar continuamente o quadro docente para que estes formem futuros 

profissionais com competências emocionais, técnicas e éticas. 

A UNIGRANRIO implantou o Núcleo de Apoio Pedagógico  consciente de que o 

processo de ensino e aprendizagem vai além da transmissão de conhecimento técnico, 

envolvendo o desenvolvimento de um conjunto de atitudes e habilidades.  

O Núcleo realiza diferentes ações que se destinam a suprir as expectativas dos 

docentes por suprimentos pedagógicos que os auxiliem no cotidiano universitário e 

enriqueçam sua prática educadora.  Dentre as atividades destinadas aos docentes 

citamos a Oficina de Sensibilização Docente que propõe debater os principais desafios 

e angústias de ser professor na atualidade; os Ciclos de Palestras que promovem 

encontros com personalidades renomadas da área do ensino apresentando temas 

relevantes ao ensino superior; Seminários Temáticos para discutir e construir 

conhecimentos referentes às áreas que integram o saber no campo da saúde e o 

Programa de Capacitação de Docentes instituído pela Direção de Recursos Humanos - 

Sistema de Educação Corporativa (SEC) e o Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da 

UNIGRANRIO, dirigido aos docentes para que possam aprimorar o desempenho como 
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educadores.  

Dentre os objetivos específicos do SEC destaca-se: Colaborar com a melhoria 

da qualidade dos processos e da entrega dos serviços organizacionais; Reforçar a 

Missão, Visão e os Valores da UNIGRANRIO e Tornar a UNIGRANRIO atrativa por 

valorizar o desenvolvimento e retenção de talentos; Destacar-se pela qualidade do 

corpo docente (especialistas, mestres e doutores), executivos, técnicos e parceiros 

externos.  

As principais frentes institucionais para a capacitação e desenvolvimento do 

quadro docente é: Modelo de Ensino - formação por competência; Planejamento 

Acadêmico; Processos acadêmicos; Metodologias ativas e Avaliação.  

As ações pontuais para o curso de Biomedicina giram em torno do processo 

de ambientação dos novos professores ao Projeto Pedagógico do Curso e aos 

processos organizacionais da docência na UNIGRANRIO. 
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3. INFRAESTRUTURA 

3.1. Gabinetes de Trabalho para Professores Tempo Integral 

 

A UNIGRANRIO, dispõe de uma área de aproximadamente 70m2, mobiliada 

com mesas e computadores, gabinetes e baias para os professores em tempo integral, 

a infraestrutura é iluminada, ventilada, climatizada, com acesso a rede sem fio de 

internet, o ambiente tem plenas condições de conforto ambiental.  

3.2. Sala dos Professores 

 

Os docentes têm espaço para repouso, trabalho e área de reuniões. As 

coordenações de curso contam com duas salas, uma privativa e outra com capacidade 

para acomodar dois postos de trabalho e espaço para pequenas reuniões. Este espaço 

encontra-se em condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade, conservação e comodidade para os docentes que nele atuam, 

possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de ordem técnica-administrativa e 

acadêmica. O espaço é bem ventilado e refrigerado e há acesso à internet, através de 

rede sem fio. Também estão disponíveis computadores que atendem perfeitamente o 

quantitativo de professores que atuam neste ambiente. 

Docentes e coordenadores contam com o apoio de uma equipe de assistentes 

administrativos que auxiliam na realização das atividades burocráticas relacionadas a 

solicitação de compras, manutenção, registro de frequência de docentes, arquivo de 

documentos, catalogação de atas, dentre outras demandas solicitadas pelo 

coordenador de curso. 

Na UNIGRANRIO Duque de Caxias, existe uma sala ampla (70m2) para os 

docentes, que dispõe das facilidades que possibilitam a preparação de aulas, consultas 

ao portal e ao sistema acadêmico. Este espaço encontra-se em condições adequadas 
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de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e 

comodidade, possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de ordem acadêmica. O 

espaço é bem ventilado e refrigerado e há acesso à internet, através de rede sem fio. 

Também estão disponíveis computadores que atendem o quantitativo de professores 

que atuam neste ambiente possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de ordem 

acadêmica. O espaço é bem ventilado e refrigerado e há acesso à internet, através de 

rede sem fio. Também estão disponíveis computadores que atendem perfeitamente o 

quantitativo de professores que atuam neste ambiente. 

3.3. Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos  

 

A coordenação do curso conta com uma sala e privativa para a realização de 

suas atividades acadêmicas. Há um ambiente propício para a atuação dos 

Coordenadores do Curso, assim como para o NDE. Este espaço encontra-se em 

condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 

conservação e comodidade, possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de ordem 

técnico-administrativa e acadêmica. O espaço é bem ventilado e refrigerado e há 

acesso à internet, através de rede sem fio. Também estão disponíveis computadores 

que atendem perfeitamente o quantitativo de professores que atuam neste ambiente. 

3.4. Salas de aula 

 

A sede em Duque de Caxias possui 13 blocos com um total de 305 salas de 

aulas de uso compartilhado, sendo 04 (quatro) de uso preferencial pela EaD com 

capacidade para 50 alunos. Dispõe, também, de um grande espaço de convivência, que 

compreende áreas internas destinadas ao lazer e à convivência dos alunos. Em suas 

dependências encontra-se o Shopping UNIGRANRIO, com praças de alimentação e 

espaços de entretenimento e lazer, além de uma Capela Ecumênica. 

Possui também 3 (tres) Auditórios, sendo um 120 lugares, outro de 180 
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lugares e o outro com 240 lugares, ambos estão equipados com mesa, tela de 

projeção, equipamento de som e multimídia e computador com conexão banda-larga à 

internet e destinam-se à conferências e eventos científicos, programas de capacitação, 

videoferências e palestras. 

Conta com 09 Laboratórios de Informática; Biblioteca; Espaços destinados às 

Pró-reitoras e Gabinetes dos Gestores Acadêmicos e gabinetes de trabalho para os 

professores em regime de tempo integral e pertencentes ao NDE; Sala da Direção do 

Campus e Atendimento Acadêmica, que são de uso compartilhado com os cursos 

presenciais de graduação.  

A UNIGRANRIO, consciente da sua responsabilidade com a inclusão dos 

Portadores de Necessidades Especiais, planejou e executou as condições necessárias 

para o seu adequado atendimento. Disponibiliza internamente rampa de acesso e 

externamente, calçadas rebaixadas. Da mesma forma, possui instalações sanitárias 

adaptadas conforme normas da ABNT e as normatizações exigidas na Legislação do 

Decreto 5.296/2004. 

Todas as salas de aula que serão utilizadas pelo curso de Biomedicina têm 

condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 

conservação e comodidade, possibilitando o desenvolvimento das aulas. O espaço é 

bem ventilado e refrigerado e há acesso à internet, através de rede sem fio. Possui 

quantitativo adequado de cadeiras anatômicas para o número de alunos da turma e 

sistemas e meios de comunicação e informação. O ambiente da sala de aula é 

acolhedor e o acesso para utilização com segurança e autonomia é pleno, inclusive 

para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

3.5. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática  

 

A sede em Duque de Caxias possui 9 Laboratórios de Informática, equipados 

com 243 computadores com conexão banda larga, recursos multimídia e com livre 
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acesso aos alunos. Os laboratórios de informática são abertos ao público das 08h às 

22h, de segunda à sexta, e de 8h às 17h, aos sábados.  Na Bibiblioteca os alunos 

também têm acesso à internet, à base de dados e à Biblioteca Virtual através dos 20 

computadores ali instalados e a área dispõe de rede Wi-Fi, muito utilizada por 

professores e alunos que dispõem de equipamentos móveis. Todos os laboratórios 

estão apoiados por uma sólida infraestrutura de internetworking, que além de 

possibilitar a interligação das estações de trabalho em uma única rede de 

computadores, permite acesso às facilidades da Internet e o compartilhamento de 

diversos recursos computacionais. No que tange ao hardware instalado, os 

laboratórios de computação incluem os seguintes equipamentos: 03 (três) servidores; 

140 (cento e quarenta) microcomputadores; 08 (oito) impressoras de impacto. 

Além dos computadores do laboratório de informática a Unidade disponibiliza 

outras máquinas na biblioteca, secretaria e computadores portáteis para serem 

instalados nas salas de aula.  

A Unidade conta com data show em número suficiente para atender as 

necessidades do corpo docente.  

O Laboratório de informática didático tem como prioridade a utilização para 

aulas 

O laboratório e os outros meios de acesso dos alunos a equipamentos de 

informática da UNIGRANRIO atendem os aspectos: quantidade de equipamentos 

relativa ao número total de usuários, acessibilidade, velocidade de acesso à internet, 

política de atualização de equipamentos e softwares e adequação do espaço físico.  

3.6. Laboratórios didáticos especializados:  

3.6.1. Laboratórios Multidisciplinares:  

 

Laboratórios Multidisciplinares: São destinados às aulas práticas das disciplinas 

de Microbiologia Geral, Morfofisiologia, Parasitologia, Imunologia, Farmacologia e 
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Ciências da Saúde. 

O laboratório do campus recebe as lâminas prontas do campus sede, para as 

aulas práticas que acontecem no laboratório de microscopia, sendo conservadas por 

funcionários e repostas conforme a necessidade. 

O lixo produzido nos laboratórios, composto por resíduos químicos, biológicos, 

fluidos orgânicos, culturas bacterianas e material perfuro cortante, recebe tratamento 

por profissional, conforme as normas estabelecidas pela comissão de biossegurança. 

 Os Laboratórios Multidisciplinares são laboratórios de ensino de graduação e 

pós-graduação e tem por objetivos proporcionar, prioritariamente, a realização das 

atividades práticas previstas nos programas das disciplinas dos diferentes cursos da 

Unigranrio e apoiar o desenvolvimento de projetos de iniciação científica, de pesquisas 

e de extensão aprovados pelas Pró-Reitorias responsáveis. Buscando a excelência no 

atendimento e nos serviços prestados aos usuários, cumprindo e fazendo cumprir as 

normas de biossegurança e de gerenciamento de resíduos estabelecidas pela 

legislação vigente, em parceria com as Comissões de Biossegurança e de Resíduos da 

Unigranrio e encontra-se em consonância com a missão, a visão e os valores da 

Unigranrio. 

 A UNIGRANRIO mantém, atualmente, 58 laboratórios multidisciplinares em 

seus diferentes campi e unidades. Semestralmente, as Coordenações Acadêmicas 

reúnem os docentes que utilizam os laboratórios para realização de atividades práticas 

a fim de levantar as necessidades de equipamentos, materiais e insumos para o bom 

desenvolvimento dos Planos Pedagógicos dos Cursos.  Aprovadas pelo colegiado, estas 

são encaminhadas para a Coordenação dos Laboratórios Multidisciplinares que verifica 

as necessidades e toma as providências cabíveis no sentido de garantir a realização das 

aulas ao longo do semestre. 

 A ocupação dos Laboratórios Multidisciplinares por alunos em atividades extras 
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disciplinares é previamente agendada e só é permitido mediante a presença do 

funcionário do laboratório ou professor responsável.  

  Os alunos têm livre acesso aos laboratórios durante o seu 

funcionamento, salvo quando está sendo utilizado pelo docente para ministrar aula. 

Os funcionários dos Laboratórios prestam auxílio na apresentação do material 

solicitado pelo aluno conforme estabelecido em seu Regulamento Interno (ANEXO VI). 

 Os Laboratórios Multidisciplinares estão subordinados diretamente à Diretoria 

Administrativa, que juntamente com a Coordenação Geral dos Laboratórios, delibera e 

dá outras providências cabíveis. 

 Os Laboratórios Multidisciplinares são laboratórios de ensino construídos para 

receberem as mais diversas aulas práticas dos diferentes cursos da Escola de Ciências 

da Saúde e Escola de Ciência e Tecnologia, suas principais demandas e Escola de 

Educação da Unigranrio. Com a responsabilidade de buscar excelência no atendimento 

aos usuários, a equipe de funcionários apoia os professores na preparação de insumos 

e soluções para a realização das aulas práticas, organiza todo o material a ser utilizado 

nas aulas, utilizando com parcimônia e responsabilidade os recursos institucionais 

destinados ao seu funcionamento. 

 Os Laboratórios Multidisciplinares atende às especificações de infraestrutura, 

biossegurança, padrões e normas técnicas exigidas pela legislação vigente e as 

normativas do Ministério da Educação e, quando compete, dos órgãos profissionais 

relativos aos cursos. 

 Os Laboratórios Multidisciplinares recebem manutenção permanente da 

Assessoria Administrativa e inspeção mensal da Comissão de Biossegurança e 

Gerenciamento de Resíduos e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho da UNIGRANRIO.  
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 O agendamento dos Laboratórios Multidisciplinares se dá, prioritariamente, 

para o desenvolvimento das aulas práticas dos cursos de graduação da Unigranrio e 

somente pode ser realizado por um docente da disciplina relativa à aula prática a ser 

realizada, devendo oficializar o pedido à Coordenação dos Laboratórios com, no 

mínimo, uma semana de antecedência, utilizando para tal, o documento próprio – 

Requisição de Aula Prática, disponível no portal da Universidade.  

Ainda, são agendadas atividades de Pesquisa, Iniciação Científica e trabalhos de 

conclusão de curso seguindo os mesmos moldes citados acima. 

 Os Laboratórios Multidisciplinares funcionam nos turnos da manhã, tarde e 

noite, de segunda-feira a sexta-feira, de 8:00 horas às 21:45 horas, e aos sábados de 

8:00 horas às 17:00 horas. 

 Os Laboratórios Multidisciplinares são coordenados por funcionário técnico-

administrativo de nível superior, subordinado à Diretoria Administrativa, tendo como 

atribuições: 

 Atuar como chefia imediata dos funcionários dos laboratórios para fins de 

controle, assiduidade, avaliação e outros, junto a Divisão de Recursos 

Humanos. 

 Gerenciamento de processos de movimentação de pessoal técnico-

administrativo e de estagiários. 

 Responsabilidade pelo uso e pela conservação do patrimônio dos laboratórios. 

 Gerenciamento do uso e ocupação das dependências dos laboratórios. 

 Controle de compras, estoque e prestação de contas dos laboratórios da sede e 

das unidades geográficas e participação da elaboração do orçamento dos 

laboratórios em conjunto com Pró-Reitoria e outros setores específicos. 

 Garantir o cumprimento das normas de segurança, biossegurança e descarte de 

resíduos em conformidade com a legislação e as normas institucionais. 
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 Avaliação de desempenho dos funcionários, visitas aos campi e unidades, 

levantamento do índice de satisfação dos usuários com vistas à melhoria 

permanente da qualidade dos serviços prestados. 

 Os funcionários dos Laboratórios Multidisciplinares das Unidades Geográficas 

são selecionados e capacitados pela Coordenação Geral dos laboratórios ficando sob a 

coordenação técnica do mesmo que fica responsável por acompanhar e avaliar o 

desempenho de suas atividades. Da mesma forma, toda a infraestrutura segue os 

mesmos moldes da sede citados anteriormente.  

A Coordenação Geral mantém canal direto de comunicação com as unidades e campi a 

fim de garantir o bom funcionamento dos laboratórios, além de visitas regulares. 

1. Campus I – Duque de Caxias – RJ 

3.6.2. Laboratório de Morfologia (Anatomia) 

 

Destinado às aulas práticas das Disciplinas área de anatomia e fisiologia, 

contando com peças anatômicas humanas secas e peças sintéticas.  

3.6.3. Laboratórios de Vivências: 

 

O campus possui dois laboratórios para o desenvolvimento de habilidades 

específicas do curso e dois laboratórios para o desenvolvimento de habilidades gerais 

na formação do profissional de saúde. 

Nos laboratórios de Habilidades específicas, denominados “Laboratório de 

Vivências”, os alunos trabalham em pequenos grupos sob a supervisão docente, 

preceptor ou monitor sendo possível o treinamento individualizado para realização de 

práticas inerentes ao processo de trabalho do profissional de saúde. Estes laboratórios 

encontram-se equipados com diversos instrumentos que permitem a organização de 

diferentes cenários de prática que permitem a reprodução de espaços de cuidado nos 
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diversos níveis de complexidade. 

Um dos laboratórios de habilidades específicas está fisicamente estruturado 

para a realização da prática baseada na metodologia da Simulação Realística. 

Possuindo uma sala de controle que permite ao professor conduzir a atividade de 

forma interativa, sem estar fisicamente no local da cena, viabilizam o aprendizado 

prático e sequencial para atendimento ao paciente, além de permitir a observação 

pelos demais alunos da turma. 

Nos dois outros laboratórios de habilidades gerais são desenvolvidas atividades 

relacionadas as tecnologias de informação, trabalho em equipe, atividades de grupo, 

entre outras, aumentando assim o potencial de empregabilidade do aluno. 

Em todos esses ambientes os alunos trabalham de forma individualizada ou em 

pequenos grupos sob supervisão docente, preceptor ou monitor. É um ambiente 

adequadamente refrigerado e com acesso à internet através de rede sem fio.  

 

Relatório descritivo dos Laboratórios Multidisciplinares Bloco Y 5º andar 

 

Laboratórios Multidisciplinares: complexo de laboratórios localizados no Bloco Y 5º 

andar, utilizados para aulas práticas dos cursos da área da saúde, com variado uso em 

Microbiologia, Tecnologia de Alimentos, Botânica, Fisiologia Vegetal, Parasitologia, 

Farmácia Magistral, Homeopática, Operações Farmacêuticas, Bromatologia, 

Hematologia, Patologias, Imunologia, Micologia, Controle de Qualidade Farmacêutica, 

Controle de Qualidade de Produtos de Origem Animal, entre outras. 

 

 

LABORATÓRIO LABMULT Y501 CAXIAS 
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TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE PATOLOGIA CLÍNICA, CIÊNCIAS DA SAÚDE, 

  

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 28,5m² 

 

LIXO PRODUZIDO PRODUTOS QUÍMICOS. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

BICO DE BUNSEM, ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, BANHO-

MARIA, ESPECTROFOTÔMETRO, BOMBA DE VÁCUO, CENTRÍFUGA, 

BALANÇA ANALÍTICA, AR-CONDICIONADO, CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA 

E LAVA OLHOS, MICROSCOPIO. 

 

 

 

LABORATÓRIO LABMULT Y503 CAXIAS 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE MICROBIOLOGIA, BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, SOROLOGIA, 

PATOLOGIA CLÍNICA, CIÊNCIAS DA SAÚDE, FARMÁCIA MAGISTRAL, 

OPERAÇÕES LABORATORIAIS E FARMACÊUTICAS, FARMACOGNOSIA, 
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ANALISE E CONTROLE DE QUALIDADE, IMUNOLOGIA,  

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 56,25 m² 

 

LIXO PRODUZIDO CULTURAS BACTERIANAS, SORO HUMANO, PLASMA HUMANO, SANGUE 

TOTAL, URINA,  

PRODUTOS QUÍMICOS. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, CAPELA DE FLUXO LAMINAR, 

CENTRÍFUGA, CONDUTIVIMETRO, BATEDEIRAS, ESPECTOFOTÔMETRO, 

PLACA DE AQUECIMENTO E AGITAÇÃO, BALANÇA DE INFRAVERMELHO, 

SELADORA, BANHO-MARIA, FRIABILÔMETRO, POLARÍMETRO, 

GRANULADOR OSCILANTE, AR-CONDICIONADO, CHUVEIRO DE 

EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS, LAVA PIPETAS, BICO DE BUNSEN, 

MICROSCOPIO. 

 

 

 

 

LABORATÓRIO LABMULT Y504 CAXIAS 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS 
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FINALIDADE MICROBIOLOGIA, BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, SOROLOGIA, 

PATOLOGIA CLÍNICA, CIÊNCIAS DA SAÚDE, FARMÁCIA MAGISTRAL, 

OPERAÇÕES LABORATORIAIS E FARMACÊUTICAS, FARMACOGNOSIA, 

ANALISE E CONTROLE DE QUALIDADE, IMUNOLOGIA,  

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 51m² 

 

LIXO PRODUZIDO CULTURAS BACTERIANAS, SORO HUMANO, PLASMA HUMANO, SANGUE 

TOTAL, URINA, PRODUTOS QUÍMICOS. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS, DESTILADOR DE ÁGUA, 

BARRILETE, APARELHO DISSOLUTOR, ESPECTROFOTÔMETRO DE 

ULTRAVIOLETA, 

ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, BALANÇA ANALÍTICA E DE 

PRECISÃO, BANHO-MARIA, PERCOLADOR, MICROSCOPIO,AR-

CONDICIONADO. 

 

 

 

 

LABORATÓRIO LABMULT Y505 CAXIAS 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS 
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FINALIDADE MICROBIOLOGIA, BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, SOROLOGIA, 

PATOLOGIA CLÍNICA, CIÊNCIAS DA SAÚDE, FARMÁCIA MAGISTRAL, 

OPERAÇÕES LABORATORIAIS E FARMACÊUTICAS, FARMACOGNOSIA, 

ANALISE E CONTROLE DE QUALIDADE,  

IMUNOLOGIA, MICROSCOPIO. 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 54m² 

 

LIXO PRODUZIDO CULTURAS BACTERIANAS, SORO HUMANO, PLASMA HUMANO, SANGUE 

TOTAL, URINA, PRODUTOS QUÍMICOS. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, CAPELA DE FLUXO LAMINAR, 

CENTRÍFUGA, BANHO MARIA, MICROCENTRÍFUGA, CONTADOR DE 

COLÔNIAS, CONDUTIVIMETRO, AR-CONDICIONADO, CHUVEIRO DE 

EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS, BALANÇA ANALÍTICA, POLARÍMETRO, 

PLACA DE AQUECIMENTO E AGITAÇÃO, MICROSCÓPIO, BARRILETE, 

MICROSCOPIO. 

 

 

 

 

 

LABORATÓRIO LABMULT Y506 CAXIAS 
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TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE MICROBIOLOGIA, PARASITOLOGIA, BOTÂNICA, ORGANOGRAFIA 

VEGETAL, ANATOMIA VEGETAL, SOROLOGIA, HEMATOLOGIA, 

PATOLOGIAS, FARMÁCIA MAGISTRAL, OPERAÇÕES FARMACÊUTICAS E 

LABORATORIAIS. 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 51m² 

 

LIXO PRODUZIDO CULTURAS BACTERIANAS, FEZES HUMANAS, FEZES ANIMAIS, 

EXPERIMENTOS COM ANIMAIS (RATOS E CAMUNDONGOS), SORO 

HUMANO, PLASMA HUMANO, SANGUE TOTAL, URINA, PRODUTOS 

QUÍMICOS. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS, ESTUFA BACTERIOLÓGICA, 

MICROSCÓPIO, LUPA, ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, BANHO 

MARIA, CAPELA DE EXAUSTÃO, DESTILADOR DE ÁGUA, BARRILETE, 

MICROSCOPIO, AR-CONDICIONADO. 

 

 

 

 

LABORATÓRIO LABMULT Y507 CAXIAS 
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TIPO AULAS PRÁTICAS 

FINALIDADE BROMATOLOGIA, INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS ENTRE OUTRAS. 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 51m² 

 

LIXO PRODUZIDO ALIMENTOS EM GERAL. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

BALANÇA ANALÍTICA COM CAPELA, BANHO MARIA, pHMETRO, CAPELA 

DE EXAUSTÃO, PLACA DE AQUECIMENTO, MANTA DE AQUECIMENTO, 

DESSECADOR DE VIDRO, DESTILADOR DE NITROGÊNIO, DESTILADOR DE 

ÁGUA, BARRILETE, FORNO, ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, 

DEIONIZADOR DE ÁGUA, DIGESTOR DE LIPÍDEOS, DIGESTOR DE 

PROTEÍNAS, ROTAEVAPORADOR, STOMACHER, DENSITÔMETRO DE 

BANCADA, BALANÇA DIGITAL, ESPECTROFOTÔMETRO, REFRATÔMETRO, 

MOINHO ANALÍTICO, CENTRÍFUGA, BANHO MARIA, BOMBA A VÁCUO, 

AR CONDICIONADO, CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS. 

 

 

 

 

 

LABORATÓRIO LABMULT Y 508 
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TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL, PROCESSOS BIOQUÍMICOS I, QUÍMICA 

ANALÍTICA I, QUÍMICA INORGÂNICA I, QUÍMICA INORGÂNICA II, 

QUÍMICA ORGÂNICA I, QUÍMICA ORGÂNICA II, CURSOS DE EXTENSÃO 

ENTRE OUTRAS 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 63,7m² 

 

LIXO PRODUZIDO VIDRARIAS QUEBRADAS; 

RESÍDUOS QUÍMICOS PERIGOSOS – RECIPIENTES COLETORES: A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J, FENOL E GASOLINA + NACL. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

BARRILETE 20L, MACACOS DE ELEVAÇÃO, BALANÇA ELETRÔNICA, 

ESTUFA PARA SECAGEM, GELADEIRA DUPLÉX, CAPELA PARA EXAUSTÃO 

DE GASES GRANDES, PLACA DE AGITAÇÃO E AQUECIMENTO, BALANÇA 

ANALÍTICA, MANTA DE AQUECIMENTO, VIDRARIAS DIVERSAS 
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LABORATÓRIO LABMULT Y509 CAXIAS 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM 

ANIMAL, NORMAS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE CONTROLE DE 

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, INSPEÇÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE 

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, TÉCNICA DE DIETÉTICA E CULINÁRIA. 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 60m² 

 

LIXO PRODUZIDO ALIMENTOS EM GERAL. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

MESA DE INOX, BATEDEIRA INDUSTRIAL, TAMPO DE ALTILENO, 

EXTRATOR DE SUCOS, PROCESSADOR DE ALIMENTOS, ARMÁRIO DE 

PAREDE INOX, LATÃO DE LEITE, FORMAS PARA QUEIJOS, SELADORA, 

EMBUTIDEIRA, PICADOR DE CARNE, BANHO MARIA COM AGITAÇÃO, 

BALANÇA DIGITAL, GELADEIRA, DUPLEX, MODELADOR DE 

HAMBÚRGUER, SISTEMA DE EXAUSTÃO COM COIFA, FOGÃO 

INDUSTRIAL DE QUATRO BOCAS, FORNO DE MICROONDAS, 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, TANQUE DE COCÇÃO, MESA DE INOX 

COM DUAS CUBAS, MESA DE INOX COM UMA CUBA, FORMA PARA 

APRESUNTADO, FORMA PARA PRESUNTO, AGULHAS INJETORAS DE 

TEMPEROS. 
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LABORATÓRIO LABMULT Y 510 

 

TIPO LABORATÓRIO DE PESQUISA 

 

FINALIDADE UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS ALUNOS DA 

PÓS-GRADUAÇÃO, MESTRADO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA (EM FASE DE 

IMPLANTAÇÃO) 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 39,6m² 

 

LIXO PRODUZIDO VIDRARIAS QUEBRADAS, RESÍDUOS QUÍMICOS PERIGOSOS 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATÓRIO LABMULT Y511 CAXIAS 
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TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL, PROCESSOS BIOQUÍMICOS I, QUÍMICA 

ANALÍTICA I, QUÍMICA INORGÂNICA I, QUÍMICA INORGÂNICA II, 

QUÍMICA ORGÂNICA I, QUÍMICA ORGÂNICA II, CURSOS DE EXTENSÃO 

ENTRE OUTRAS 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 60,8m² 

 

LIXO PRODUZIDO VIDRARIAS QUEBRADAS; 

RESÍDUOS QUÍMICOS PERIGOSOS – RECIPIENTES COLETORES: A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J, FENOL E GASOLINA + NACL. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

BALANÇA ANALÍTICA, BALANÇA ELETRÔNICA SEMI-ANALÍTICA, 

BARRILETE 20L, PLACA DE AGITAÇÃO E AQUECIMENTO, ESTUFA DE 

SECAGEM, FORNO MUFLA, CENTRÍFUGA, CAPELA DE EXAUSTÃO DE 

GASES, VIDRARIAS DIVERSAS 

 

 

 

LABORATÓRIO LAB Y512 CAXIAS 
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TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL, PROCESSOS BIOQUÍMICOS I, QUÍMICA 

ANALÍTICA I, QUÍMICA INORGÂNICA I, QUÍMICA INORGÂNICA II, 

QUÍMICA ORGÂNICA I, QUÍMICA ORGÂNICA II, CURSOS DE EXTENSÃO. 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 55,33m² 

 

LIXO PRODUZIDO VIDRARIAS QUEBRADAS; 

RESÍDUOS QUÍMICOS PERIGOSOS – RECIPIENTES COLETORES: A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J, FENOL E GASOLINA + NACL. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

BARRILETE 20L, BALANÇA SEMI-ANALÍTICA, BOMBA DE VÁCUO, MANTA 

AQUECEDORA, CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES, PHMETRO PORTÁTIL, 

ESTUFA DE SECAGEM MED CLAVE, PAQUÍMETRO, BALANÇA DE 1 

PRATO, VIDRARIAS DIVERSAS 
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LABORATÓRIO LABMULT Y513 CAXIAS 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL, PROCESSOS BIOQUÍMICOS I, QUÍMICA 

ANALÍTICA I, QUÍMICA INORGÂNICA I, QUÍMICA INORGÂNICA II, 

QUÍMICA ORGÂNICA I, QUÍMICA ORGÂNICA II, CURSOS DE EXTENSÃO. 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 53,96m² 

 

LIXO PRODUZIDO VIDRARIAS QUEBRADAS; 

RESÍDUOS QUÍMICOS PERIGOSOS – RECIPIENTES COLETORES: A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J, FENOL E GASOLINA + NACL. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

CENTRÍFUGA, BALANÇA ANALÍTICA, BALANÇA SEMI-ANALÍTICA, ESTUFA 

DE SECAGEM QUIMIS, CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES QUIMIS, 

BARRILETE 20L, VIDRARIAS DIVERSAS 
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LABORATÓRIO LABMULT Y514 CAXIAS 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL, PROCESSOS BIOQUÍMICOS I, QUÍMICA 

ANALÍTICA I, QUÍMICA INORGÂNICA I, QUÍMICA INORGÂNICA II, 

QUÍMICA ORGÂNICA I, QUÍMICA ORGÂNICA II, CURSOS DE EXTENSÃO. 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 48m² 

 

LIXO PRODUZIDO VIDRARIAS QUEBRADAS; 

RESÍDUOS QUÍMICOS PERIGOSOS – RECIPIENTES COLETORES: A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J, FENOL E GASOLINA + NACL. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

BANHO-MARIA, COMPRESSOR-ASPIRADOR, BALANÇA DE 2 PRATOS, 

PLACA DE AQUECIMENTO, BALANÇA ANALÍTICA, BALANÇA SEMI-

ANALÍTICA, LUMINÁRIA, ESPECTROFOTÔMETRO, CONDUTIVÍMETRO, 

MICROSCÓPIO, TURBIDÍMETRO, PHMETRO, VISCOSÍMETRO, 

EVAPORADOR ROTATIVO, MEDIDOR DE PONTO DE FUSÃO, MEDIDOR DE 

PONTO DE FUSÃO MICROPROCESSADO, AGITADOR MAGNÉTICO, 

VOLTÍMETRO, BARRILETE 50L, BARRILETE 20L, ESTUFA DE SECAGEM 

PEQUENA, APARELHO JAR-TEST, AGITADOR MECÂNICO, DESTILADOR DE 
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ÁGUA QUIMIS, ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, VIDRARIAS 

DIVERSAS. 

 

 

Laboratório de Apoio: local de esterilização de materiais contaminados, lavagens de 

vidrarias e materiais cirúrgicos, preparação e conservação de meios nutritivos e 

reagentes bioquímicos para utilização em aulas práticas dos cursos da área da saúde e 

estoque de materiais para uso em práticas. 

 

LABORATÓRIO LABMULT Y502 CAXIAS 

 

TIPO SETOR TÉCNICO/ESTOQUE 

 

FINALIDADE PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA AULAS PRÁTICAS, ESTERILIZAÇÃO DE 

MATERIAIS CONTAMINADOS, ESTOQUE DE INSUMOS E REAGENTES, 

LAVAGENS DE VIDRARIA. 

  

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 60m² 

 

LIXO PRODUZIDO MATERIAIS BIOLÓGICOS, PERFURO-CORTANTES, PRODUTOS QUÍMICOS. 

 

PRINCIPAIS GELADEIRAS, AUTOCLAVE, ESTANTES PARA ARMAZENAMENTO DE 
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RECURSOS PRODUTOS, ARMÁRIOS, BANCADA, CUBA. 

 

 

Relatório descritivo do Laboratório de Fisiologia- Farmacologia  e Avaliação 

Nutricional – Bloco M 

Laboratório de Fisiologia, Farmacologia e Avaliação Nutricional: localizados no bloco 

E, são utilizados para aulas práticas de determinação da ação das drogas, estudo da 

capacidade respiratória e da pressão arterial, medidas antropométricas, reflexos em 

animais in vivo. 

 

LABORATÓRIO LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA,  AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E ESTÉTICA. 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE FISIOLOGIA  PARA OS CURSOS DE NUTRIÇÃO, MEDICINA, 

ENFERMAGEM E BIOMEDICINA. 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E PRÁTICAS DE ESTÉTICA. 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 48m² 

 

LIXO 

PRODUZIDO 

PRODUTOS QUÍMICOS, FLUÍDOS BIOLÓGICOS.  

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

BALANÇA COM ESTADIÔMETRO, BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA, 

ADIPÔMETRO, COMPUTADOR COM SOFTWARE ESPECÍFICO PARA 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, MACA, CALORÍMETRO, 

ESFIGMOMANÔMETRO, ESTETOSCÓPIO, ELETROCARDIÓGRAFO, 
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ELETROESTIMULADOR, ESPIRÔMETRO, TERMÔMETRO, BALANÇA 

ANTROPOMÉTRICA, VERIFICADOR PULMONAR. 

 

 

Relatório descritivo do Laboratório de Vivência                Bloco E 

 

Laboratório de Vivências: localizados no Bloco E, são utilizados para aulas práticas das 

disciplinas do curso de Biomedicina, Enfermagem, Medicina, Educação Física, 

Fisioterapia, Radiologia e Farmácia, com objetivo de trazer a realidade hospitalar para 

dentro do curso. 

LABORATÓRIO LABORATÓRIO DE VIVÊNCIAS. 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE AULA PRÁTICAS DE SAUDE DA MULHER, IDOSO, CRIANÇA, 

SEMIOLOGIA, SEMIOTÉCNICA, URGENCIA E EMERGÊNGIA PARA 

DISCIPLINAS DOS CURSOS DE ENFERMAGEM, MEDICINA, EDUCAÇÃO 

FÍSICA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGIA, FARMÁCIA E BIOMEDICINA.  

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 115m² 

 

LIXO 

PRODUZIDO 

PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS BIOLÓGICOS HUMANOS. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

CAMA, MACA, BERÇARIO INFANTIL, GAVETEIRO, BALANÇAS ADULTO E 

INFANTIL, ARMÁRIO DE VIDRO, MESA PEQUENA DE APOIO, APARELHOS 

DE PRESSÃO MANUAL E COM APOIO, MESA DE CANTO, ESCADAS, 

BONECO SIMULADOR DE CUIDADOS ADULTO E INFANTIL, BONECOS 
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SIMULADORES PARTE SUPERIOR E INFERIOR, CADEIRAS 

HOSPITALARES, CORTINAS, BIOMBO, QUADRO BRANCO, LIXEIRAS, 

SUPORTE PARA MEDICAÇÃO, LUMINÁRIAS, PRATELEIRAS, TOALHAS DE 

BANHO E DE ROSTO, LENÇOIS DESCARTÁVEIS, JALECOS 

DESCARTÁVEIS, LENÇOIS DE PANO, MANTAS, ARMÁRIO PEQUENO DE 

MADEIRA, PASTAS, SOLUÇÕES, SERINGAS, AGULHAS, AQUECEDOR, 

ESTETOSCÓPIOS, MATERIAL CIRURGICO, BANDEJAS, MATERIAL DE 

USO HOSPITALAR EM GERAL, SACOS DE LIXO COMUM E BIOLÓGICO, 

LUVAS DE PROCEDIMENTOS E CIRURGICAS, MATERIAL PARA 

SIMULAÇÃO DE FERIMENTOS E CUIDADOS, ESCOVAS CIRÚRGICAS, 

TELEVISÃO, APARELHO DE DVD, VENTILADOR, CAIXA DE SOM, CAIXAS 

DESCARPACK, NEBULIZADORES, TRANSDUTOR, OTOSCÓPIO, 

MARTELOS DE REFLEXOS, APARELHOS DE MEDIR GLICOSE 

(GLICOTEST), TERMÔMETROS, PIRÂMIDE ALIMENTAR, MATERIAIS 

DESCARTÁVEIS PERFURO-CORTANTES. 

 

Relatório descritivo do Centro Avançado de Treinamento Clínico em Enfermagem – 

Bloco F 

 

Laboratório de Vivências: localizados no Bloco F, são utilizados para aulas práticas das 

disciplinas do curso de Biomedicina, Enfermagem, Medicina, Fisioterapia com objetivo 

de trazer a realidade hospitalar para dentro do curso. 

 

LABORATÓRIO CENTRO AVANÇADO DE TREINAMENTO CLÍNICO EM ENFERMAGEM. 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE AULA PRÁTICAS DE SAUDE DA MULHER, IDOSO, CRIANÇA, 

SEMIOLOGIA, SEMIOTÉCNICA, URGENCIA E EMERGÊNGIA PARA 

DISCIPLINAS DOS CURSOS DE ENFERMAGEM, MEDICINA, EDUCAÇÃO 

FÍSICA, FISIOTERAPIA, RADIOLOGIA, FARMÁCIA E BIOMEDICINA.  

 

QUANTIDADE 1 
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ÁREA TOTAL 150m² 

 

LIXO 

PRODUZIDO 

PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS BIOLÓGICOS HUMANOS. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

APARELHOS DE HGT, ARMÁRIOS VITRINE 1 PORTA, BALANÇA INFANTIL, 

BALANÇA MECANICA, BALCÃO, BANCADAS, BANQUETAS EMPILHÁVEIS,  

BIOMBO TRIPLO, CADEIRAS DE RODAS, CADEIRAS DE HIGIÊNICA, 

CADEIRAS, CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER, CARRO CURATIVO, 

CARRO MACA, COMPUTADORES, DATA SHOW, EQUIPAMETNO DE 

ÁUDIO E VISUAL, LARINGOSCÓPIO ADULTO E INFANTIL, LIXEIRAS, MESA 

DE CABECEIRA, MESA DE ESCRITÓRIO, MESA DE MADEIRA, MESA DE 

REFEIÇÃO, MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA, MONITOR 23” LED, 

NEGATOSCÓPIO, RÉGUA DE GASES HOSPITALARES, SIMULADOR DE 

RÉGUA DE GASES HOSPITALARES, TV LED 42”, SIMULADORES: BRAÇO 

DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, MANEQUIM DE ACLS CRISIS 

PARA RCP E ENTUBAÇÃO-BEBÊ, MANEQUIM PARA INTRODUÇÃO DE 

SONDA TUBOS NASOGÁSTRICAS, BRAÇO DE PUNÇÃO ARTERIAL, 

ANESTESIA ESPINHAL, AUSCULTA CARDÍACA E PULMONAR, BRAÇO DE 

SUTURA, CATETERISMO VESICAL BISSEXUAL, CATETERIZAÇÃO 

VENOSA CENTRAL, DILATAÇÃO CERVICAL, ENEMA-SIMULADOR DE 

PRÓSTATA, EXAME DE OUVIDO, EXAME DE PRÓSTATA, OSTOMIA, 

PERNA DE SUTURA, RETINOPATIA E FUNDO DE OLHO, 

TRAQUEOSTOMIA, GINECOLÓGICO GYN AID. 

 

 

 

 

 

Relatório descritivo dos Laboratórios de Microscopia, Anatômicos Humano, 

Veterinário e Demonstrativo 

        Bloco C Térreo - CAXIAS 

Laboratórios de Microscopia: destinados para as aulas práticas de Histologia das 
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disciplinas de Morfologia, Processos Patológicos Gerais, Biologia Celular e Molecular, 

Botânica, Fisiologia Vegetal, sendo utilizados pelos cursos da área da saúde e estão 

localizados no Bloco C, térreo. 

 

LABORATÓRIO MICROSCOPIA I CAXIAS 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS  

 

FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE MICROSCOPIA E MICROPROJEÇÃO – 

BIOMEDICINA, MEDICINA, MEDICINA VETERINÁRIA, FISIOTERAPIA, 

EDUCAÇÃO FÍSICA, ODONTOLOGIA, NUTRIÇÃO, CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 

FARMÁCIA, TEC. EM ESTÉTICA, RADIOLOGIA. 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 45,6m² 

 

LIXO 

PRODUZIDO 

PRODUTOS QUÍMICOS. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

MICROSCÓPIOS, AR CONDICIONADO, BANCADAS, BANQUETAS. 

 

 

 

LABORATÓRIO MICROSCOPIA II CAXIAS 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS DE MICROSCOPIA E MICROPROJEÇÃO. 
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FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE MICROSCOPIA E MICROPROJEÇÃO – 

BIOMEDICINA, MEDICINA, MEDICINA VETERINÁRIA, FISIOTERAPIA, 

EDUCAÇÃO FÍSICA, ODONTOLOGIA, NUTRIÇÃO, CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 

FARMÁCIA, TEC. EM ESTÉTICA, RADIOLOGIA. 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 44,7m² 

 

LIXO 

PRODUZIDO 

PRODUTOS QUÍMICOS 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

MICROSCÓPIOS, AR CONDICIONADO, BANCADAS, BANQUETAS. 

 

 

 

LABORATÓRIO MICROSCOPIA III CAXIAS 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS MICROSCOPIA E MICROPROJEÇÃO 

 

FINALIDADE AULAS PRÁTICAS DE MICROSCOPIA E MICROPROJEÇÃO – 

BIOMEDICINA, MEDICINA, MEDICINA VETERINÁRIA, FISIOTERAPIA, 

EDUCAÇÃO FÍSICA, ODONTOLOGIA, NUTRIÇÃO, CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 

FARMÁCIA, TEC. EM ESTÉTICA, RADIOLOGIA. 

 

QUANTIDADE 1 
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ÁREA TOTAL 37m² 

 

LIXO 

PRODUZIDO 

PRODUTOS QUÍMICOS 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

MICROSCÓPIOS, AR CONDICIONADO, BANCADAS, BANQUETAS. 

 

 

Laboratórios de Anatomia Humana e Veterinária: destinados às aulas práticas de 

anatomia das disciplinas de Morfologia para os cursos da área da saúde da 

universidade, são laboratórios dotados e macas de inox, balde coletor de resíduos, 

negatoscópios e estão localizados no Bloco C – térreo. 

 

LABORATÓRIO SINTÉTICO I CAXIAS 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE PRÁTICAS DE MACROSCOPIA ANATÔMICA HUMANA – 

BIOMEDICINA, MEDICINA, MEDICINA VETERINÁRIA, 

FISIOTERAPIA, EDUCAÇÃO FÍSICA, ODONTOLOGIA, NUTRIÇÃO, 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, FARMÁCIA, TEC. EM ESTÉTICA, 

RADIOLOGIA. 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 63.5m² 

 

LIXO 

PRODUZIDO 

NSA. 

 

PRINCIPAIS PEÇAS SINTÉTICAS, ARMÁRIOS MESAS, CADEIRAS, 
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RECURSOS COMPUTADOR, APARELHO DE AR CONDICIONADO, 

NEGATOSCÓPIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATÓRIO SINTETICO II CAXIAS 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE PRÁTICAS DE MACROSCOPIA ANATÔMICA HUMANA – 

BIOMEDICINA, MEDICINA, MEDICINA VETERINÁRIA, 

FISIOTERAPIA, EDUCAÇÃO FÍSICA, ODONTOLOGIA, NUTRIÇÃO, 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, FARMÁCIA, TEC. ESTÉTICA, 

RADIOLOGIA. 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 71,4m² 

 

LIXO 

PRODUZIDO 

NSA. 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

PEÇAS SINTÉTICAS, ARMÁRIOS, MESAS, CADEIRAS, 

COMPUTADOR, APARELHO DE AR CONDICIONADO, 



 

 

 

 

146 

NEGATOSCÓPIO. 

 

 

 

 

LABORATÓRIO VETERINÁRIA I CAXIAS 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE PRÁTICAS DE MACROSCOPIA ANATÔMICA VETERINÁRIA 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 65.15m² 

 

LIXO 

PRODUZIDO 

FORMOL, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, RESTOS DE TECIDOS E 

OSSOS. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

MACAS, PEÇAS ANATÔMICAS, AR CONDICIONADO, EXAUSTOR, 

BANQUETAS, NEGATOSCÓPIO. 

 

 

 

 

LABORATÓRIO ANATOMIA I CAXIAS 
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TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE PRÁTICAS DE MACROSCOPIA ANATÔMICA HUMANA - 

BIOMEDICINA, MEDICINA, MEDICINA VETERINÁRIA, 

FISIOTERAPIA, EDUCAÇÃO FÍSICA, ODONTOLOGIA, NUTRIÇÃO, 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, FARMÁCIA, TEC. ESTÉTICA, 

RADIOLOGIA. 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 114m² 

 

LIXO 

PRODUZIDO 

FORMOL, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, RESTOS DE TECIDOS E 

OSSOS. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

MACAS, PEÇAS ANATÔMICAS, AR CONDICIONADO, EXAUSTOR, 

PIA COM CUBA, BANQUETAS, NEGATOSCÓPIO. 

 

 

 

LABORATÓRIO ANATOMIA II (OSSÁRIO HUMANO E VETERINARIO) CAXIAS 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE PRÁTICAS DE MACROSCOPIA ANATÔMICA HUMANA - 

BIOMEDICINA, MEDICINA, MEDICINA VETERINÁRIA, 

FISIOTERAPIA, EDUCAÇÃO FÍSICA, ODONTOLOGIA, NUTRIÇÃO, 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, FARMÁCIA, TEC. ESTÉTICA, 

RADIOLOGIA. 

 



 

 

 

 

148 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 36,7m² 

 

LIXO 

PRODUZIDO 

FORMOL, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, RESTOS DE TECIDOS E 

OSSOS. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

MACAS, PEÇAS ANATÔMICAS, AR CONDICIONADO, ARMÁRIO 

PARA ARMAZENAMENTO DE OSSOS HUMANOS E 

VETERINARIOS, BANQUETAS. 

 

 

Laboratórios Demonstrativos: localizados no complexo anatômico Bloco C - térreo, 

são utilizados para aulas práticas dos cursos de Medicina, Estética, Enfermagem, 

Medicina Veterinária, Fisioterapia, Educação física, usados como laboratórios de apoio 

para ministração das aulas. 

 

LABORATÓRIO DEMONSTRATIVO I 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE PRÁTICAS DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA – BIOMEDICINA, 

ENFERMAGEM, MEDICINA, MEDICINA VETERINÁRIA, TEC. EM 

ESTÉTICA. 

 

QUANTIDADE 1 
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ÁREA TOTAL 57.6m² 

 

LIXO 

PRODUZIDO 

PRODUTOS QUÍMICOS 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

CADEIRAS, MACA, ESCADA, AR CONDICIONADO, CAMA 

HOSPITALAR, MESA DE SECRETÁRIA, PROJETOR DATA SHOW, 

SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM, SISTEMA DE SOM, 

BONECOS SIMULADORES DE CUIDADOS EM ENFERMAGEM 

ADULTO E PEDIÁTRICO, PRODUTOS E INSUMOS DE 

ENFERMAGEM. 

 

LABORATÓRIO DEMONSTRATIVO II 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE PRÁTICAS DE MACROSCOPIA ANATÔMICA HUMANA - 

ENFERMAGEM, MEDICINA, MEDICINA VETERINÁRIA, FARMÁCIA, 

FISIOTERAPIA, EDUCAÇÃO FISICA, RADIOLOGIA, TEC. 

ESTÉTICA. 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 65m² 

 

LIXO 

PRODUZIDO 

PRODUTOS QUÍMICOS. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

CADEIRAS, MACA, ESCADA, AR CONDICIONADO. 
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Laboratórios de Práticas Radiológicas: localizados no complexo anatômico Bloco C - 

térreo, são utilizados para aulas práticas dos cursos de Radiologia e Medicina humana. 

LABORATÓRIO LABORATÓRIO DE PRÁTICAS RADIOLÓGICAS 

 

TIPO AULAS PRÁTICAS 

 

FINALIDADE PRÁTICAS DE RADIOLOGIA 

 

QUANTIDADE 1 

 

ÁREA TOTAL 57.6m² 

 

LIXO 

PRODUZIDO 

PRODUTOS QUIMICOS. 

 

PRINCIPAIS 

RECURSOS 

APARELHO DE RAIOS-X, NEGATOSCÓPIO, MACA, CADEIRAS, AR 

CONDICIONADO.  

 

 

3.7. Biblioteca 

3.7.1.  Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBi 

A estrutura do Sistema Integrado de Bibliotecas aprovada em 01 de março de 2011 

através da Resolução nº001/2011 pelo Ma. Reitor conta com um Núcleo de 

Coordenação de Bibliotecas, 10 (dez) Bibliotecas e uma Unidade de Conservação e 

Restauração de Documentos – UCORE.  

O Núcleo de Coordenação de Bibliotecas - NCB é responsável pela 

operacionalização de forma integrada das Bibliotecas e do UCORE, fixa normas e 

padrões de funcionamento e de atendimento, gerencia o Sistema Pergamum, elabora 



 

 

 

 

151 

o orçamento anual para aquisição do acervo, projetos específicos para 

credenciamento e reconhecimento de cursos e realiza treinamentos de pessoal. 

A estrutura do Sistema Integrado de Bibliotecas aprovada em 01 de março de 

2011 através da Resolução nº001/2011 pelo Ma. Reitor conta com um Núcleo de 

Coordenação de Bibliotecas, 11 (onze) Bibliotecas e uma Unidade de Conservação e 

Restauração de Documentos – UCORE.  

O detalhamento do acervo e recursos da biblioteca destinados ao curso de 

Biomedicina compõe um volume próprio anexado a este projeto pedagógico. (ANEXO 

II - ementário e bibliografia).  

3.7.2.  Núcleo de coordenação de Bibliotecas 

 

Responsável pelo planejamento, coordenação e operacionalização de forma integrada 

das Bibliotecas e do UCORE, ao NCB compete: 

 Planejar, projetar e coordenar, de forma integrada, a operacionalização das 

Bibliotecas e da Unidade de Conservação e Restauração de Documentos – 

UCORE; 

 Fixar normas e padrões de funcionamento e atendimento; 

 Gerenciar o Sistema Pergamum; 

 Definir padrões, layout, sinalização do espaço físico, acervo mínimo, 

equipamentos de informática; 

 Elaborar o orçamento anual no que se relaciona à atualização do acervo de 

livros, periódicos, multimídias e Bases de Dados; 

 Participar da seleção de profissionais Bibliotecários; 

 Realizar treinamentos quando da admissão de novos Bibliotecários; 

 Definir e avaliar, quando se fizer necessário, reciclagens das equipes técnicas 

já existentes; 
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 Coordenar e supervisionar a aquisição de livros, periódicos e multimídias 

para as Bibliotecas da Universidade; 

 Elaborar projetos específicos para credenciamento e reconhecimento de 

cursos; 

 Organizar, anualmente, o Inventário Patrimonial das Bibliotecas e orientar as 

equipes técnicas na sua realização; 

 Planejar e viabilizar treinamento, realizados pelos Bibliotecários permitindo 

aos alunos e a comunidade o conhecimento e o acesso as Bases de Dados, 

assim como o auxílio na elaboração de trabalhos acadêmicos; 

 Estabelecer parâmetros de avaliação para o material objeto de restauração. 

 

3.7.3.  Unidade de Conservação e Restauração de Documentos – UCORE 

UCORE, setor responsável pela conservação e preservação do acervo das 

Bibliotecas do Sistema Integrado de Bibliotecas, avalia constantemente estes acervos 

quanto ao seu estado de conservação objetivando a preservação do mesmo através de 

restauração ou de encadernação de acordo com o Comunicado Interno nº 

002/2012/NCB de 07 de maio de 2012.  

Com a grande quantidade de livros necessitando de pequenos reparos, 

observou-se a necessidade de um treinamento específico. 

 Cada Biblioteca passou a contar com um funcionário treinado e 

responsável por estes reparos. 

3.7.4.  Biblioteca – Euclides da Cunha (Duque de Caxias) 

 

 Instalações para o Acervo e Funcionamento 

A Biblioteca Euclides da Cunha está situada à Rua Prof. José de Souza Herdy, 

1.160 – Jardim Vinte Cinco de Agosto - Duque de Caxias. O atendimento às solicitações 

e pesquisas dos usuários é realizado no horário de: 
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Segunda a sexta-feira de 8:00h às 22:00h 

Sábado de 9:00h às 17:00h 

O espaço físico da Biblioteca, adequadamente iluminado, é de 2.000 m², 

distribuídos em Recepção, Salão de Acervo, Salão de Leitura, Salas de Estudo em 

Grupo e Vídeo e Cabines de estudo individual. 

O Salão de acervo está sinalizado de acordo com a Classificação Decimal de 

Melvil Dewey, com indicações afixadas nas estantes, para facilitar a localização do 

acervo. 

 Instalações para o estudo individual e em grupo 

A Biblioteca atende simultaneamente a 372 usuários sendo 210 no Salão de 

Leitura, 48 em 07 Salas de Estudo em grupo, sendo 05 equipadas com tv e dvd e 114 

em Cabine de estudo Individual. 

3.7.5.  Livros da Bibliografia 

  

3.7.5.1. Bibliografia Básica 

 

A Resolução GRU nº002/2011 estabelece a Política de Aquisição de Acervo para 

as Bibliotecas quanto a aquisição de livros, periódicos e multimeios. 

A indicação para a aquisição desses acervos (bibliografia básica e 

complementar, periódicos e multimeios) será feita pela Coordenação do Curso e seu 

Colegiado. 

Para os alunos estão disponíveis além dos livros básicos que atendem 

plenamente o conteúdo programático das disciplinas, todo o acervo das Bibliotecas do 

Sistema Integrado de Bibliotecas e das Bibliotecas integrantes do Compartilhamento 
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de Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro (CBIES). 

Para o Curso de Biomedicina foram adquiridos três títulos por unidade 

curricular, disponibilizados na proporção média de um exemplar para a faixa de 10 a 

menos de 15 vagas, das 180 vagas anuais oferecidas, de acordo com previsto no 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância do MEC de 

abril de 2016. 

3.7.5.2. Bibliografia Complementar 

 

A Resolução GRU nº002/2011 estabelece a aquisição de títulos referentes a 

bibliografia complementar que atendam a Proposta Pedagógica do Curso. 

Para o Curso de Biomedicina foram adquiridos cinco títulos complementares 

por unidade curricular com no mínimo 2 exemplares, de acordo com o previsto no 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância do MEC de 

abril de 2016.  

3.7.5.3. Periódicos Especializados 

A Biblioteca Euclides da Cunha disponibiliza para o Curso de Biomedicina, mais 

de 30 periódicos sob a forma virtual com retroação de, no mínimo, os três últimos 

anos e full text. 

3.7.6. Informatização 

 

3.7.6.1. Sistema Pergamum 

 
O acervo das Bibliotecas do SIBi é administrado pelo Sistema Pergamum Versão 

8.1 que contempla de forma integrada as principais funções de uma Biblioteca, com o 

objetivo de facilitar a gestão da informação, melhorando a rotina diária de seus 

usuários. 
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3.7.6.2. Principais Módulos: 

 

 Catalogação 

 
Permite catalogar de acordo com as regras do Anglo American Cataloguing 

Rules – AACR2 e da Classificação Decimal de Melvil Dewey. 

 

 Circulação de Materiais 

 
Controla os empréstimos de qualquer tipo de documento com prazos e 

quantidades diferenciadas por categoria de usuário; 

Emite relatórios e estatísticas referentes ao processo de empréstimo. 

 

 Empréstimo 

 
 Empréstimo para consulta local; 

 Empréstimo domiciliar; 

 Empréstimo entre bibliotecas do Sistema UNIGRANRIO; 

 Empréstimo entre bibliotecas que fazem parte do compartilhamento; 

 Reserva local; 

 Renovação online. 

 
Os padrões de utilização das Bibliotecas estão definidos no Regulamento do 

Sistema Integrado de Bibliotecas da UNIGRANRIO de 02 de Janeiro de 2013.  

 

 Recursos Eletrônicos 

 
As disponibilizações da informação através dos recursos eletrônicos estão 

cada vez mais presentes nas rotinas das bibliotecas e seus usuários. O Sistema 
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Integrado de Bibliotecas disponibiliza estes recursos através de Bases de Dados 

assinadas e de livre acesso. 

 

3.7.7. Bases de Dados Assinadas 

 

  EBSCO 

A Base de Dados EBSCO, engloba sub-bases em diversas áreas do 

conhecimento, com uma variada coleção de periódicos científicos internacionais. 

 

 Academic Search Premier: Ciências Sociais, Ciências Humanas, 

Educação, Informática, Ciências da Computação, Engenharia, Física, Química, 

Letras e Lingüística, Arte e Literatura, Ciências Médicas, Estudos Étnicos, etc. 

 Medline with Full Text: O MEDLINE com texto completo é a fonte mais 

abrangente do mundo de texto completo para periódicos médicos, 

fornecendo texto completo para mais de 1.450 periódicos indexados no 

MEDLINE. Desses, mais de 1.430 têm indexação de capa a capa no MEDLINE, 

e, desses, 553 não são encontrados com texto completo em qualquer versão 

do Academic Search, Health Source ou Biomedical Reference Collection. 

 The Scientific & Medical ART Imagebase ("SMART"): Criada por Nucleus 

Medical Art oferece uma completa coleção de ilustrações e animações 

médicas que podem ser armazenadas em seu computador. É ideal para 

estudantes e professores de Anatomia, Fisiologia, Biologia e outras ciências 

afins. SMART Imagebase oferece ilustrações, animações, multimedia 

interativa de 23 sistemas e regiões do corpo humano, além de 19 

especialidades médicas. Esta base de dados contém uma coleção de mais 

de 10.000 ilustrações e animações de alta qualidade, com representações 

pertinentes às áreas de Anatomia, Fisiologia, Cirurgia, Patologia, 
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Traumatologia, Embriologia, Histologia, doenças, condições, e outros temas 

médicos. O conteúdo é revisado (peer reviewed) por ilustradores médicos 

graduados e revisado por médicos. 

  

 PEARSON - Biblioteca Virtual Universitária 

 A Pearson Biblioteca Virtual Universitária disponibiliza através de seu 

catálogo online livros em português no formato digital com textos integrais, recursos 

de busca, anotações e impressões por uma fração do preço de cada livro. 

CITAR MINHA BIBLIOTECA  

3.7.8. Base de Dados – Convênio 

 

* Portal de Periódicos CAPES 

O Portal de Periódicos CAPES é livre e gratuito para os usuários das instituições 

participantes e é disponibilizado a professores, alunos, pesquisadores e funcionários, 

oferecendo acesso a textos completos de artigos selecionados de revistas 

internacionais, nacionais e estrangeiras e a Bases de Dados com resumos de 

documento em todas as Áreas do Conhecimento. 

 A Biblioteca possui acesso ao Portal de Periódicos CAPES através das Bases: 

 Scopus – Base de Dados referencial nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências 

da Saúde, Ciências Físicas e Ciências sociais. Indexa títulos acadêmicos 

revisados, títulos de acesso livre, anais de conferências, publicações 

comerciais, séries de livros, páginas Web de conteúdo científico e patentes 

de escritórios  

 Science Direct – Coleção eletrônica de textos completos provenientes de 

mais de 1.800 revistas científicas Elsevier, com mais de 10 milhões de artigos 
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nas áreas científicas, tecnológica e médica, representando 

aproximadamente 25% da produção científica mundial.    

 

 BDTD - BASE DE TESES E DISSERTAÇÕES 

A BDTD – Base de Teses e Dissertações da UNIGRANRIO faz parte do Consórcio 

Brasileiro de Teses e Dissertações, que, com apoio da FINEP, vem sendo mantido pelo 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência de Tecnologia – IBICT. 

Seu objetivo maior é registrar e disseminar as teses e dissertações elaboradas e 

defendidas no âmbito dos programas de pós-graduação das Instituições de Ensino 

Superior Públicas e Privadas, por meio do “TEDE”, software desenvolvido pelo IBICT, 

permitindo o compartilhamento dos dados da UNIGRANRIO com a Biblioteca Brasileira 

de Teses e Dissertações e com a Networked Digit0al Library of Theses and 

Dissertations - NDLT, banco de dados internacional de Bibliotecas Digitais de Teses e 

Dissertações. 

Atualmente a UNIGRANRIO disponibiliza 101 dissertações das áreas de 

Administração, Odontologia e Ensino das Ciências. 

A disponibilização é feita com a inclusão dos textos completo e/ou resumos em 

formato pdf devidamente autorizados pelo autor. 

3.7.9. Base de Dados de Livre Acesso 

Scielo - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica 

Eletrônica em Linha) Especialmente desenvolvida para responder às 

necessidades da comunicação científica nos países em desenvolvimento e 

particularmente na América Latina e Caribe, proporciona uma solução eficiente 

para assegurar a visibilidade e o acesso universal a sua literatura científica, 

contribuindo para a superação do fenômeno conhecido como 'ciência perdida'.  
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3.7.10. Laboratórios especializados 

 
Para acesso a Internet, além de vinte computadores disponíveis na Sala de 

multimídia, os alunos tem a sua disposição os Laboratórios de Informática do Campus. 

3.7.11. Biblioteca Na Web 

 
Com a crescente utilização da Internet os usuários passaram a buscar nas 

Bibliotecas Virtuais informações necessárias as pesquisas acadêmicas em livros, 

artigos, periódicos e outros tipos de documentos.  

A partir dessa realidade, o Sistema Integrado de Bibliotecas implantou a página 

da Biblioteca na web. 

Acesso: http://blogs.unigranrio.com.br/bibliotecavirtual/ 

A implantação da página tem como objetivo fomentar a pesquisa e a utilização 

dos recursos tecnológicos, tais como: 

 

 Orientar o usuário sobre os instrumentos de pesquisa em base de dados de 

acesso livre e assinadas pela Instituição;  

 

 Produtos disponibilizados para atualizar e divulgar o conhecimento e o 

desenvolvimento de pesquisas: 

 

 Boletins eletrônicos; 

 Acesso e uso a base de dados (Tutoriais); 

 Monitoramento de editais veiculados as áreas de pesquisa da 

UNIGRANRIO; 

 Divulgação de eventos (defesas, submissão de trabalhos, feiras, 

congressos etc.); 

 Agenda interativa de treinamentos em base de dados. 

http://blogs.unigranrio.com.br/bibliotecavirtual/


 

 

 

 

160 

 

3.7.12. Infraestrutura de Pessoal Projetada 

 

A Equipe Técnica da Biblioteca, treinada para realizar o atendimento aos 

usuários e orientação aos serviços oferecidos pela Biblioteca, é composta por 02 

Bibliotecários, profissionais formados em Biblioteconomia, 01 assistente, 10 auxiliares 

e 01 Jovem Aprendiz.   

Todos os Bibliotecários, Assistentes e Auxiliares de Bibliotecas admitidos na 

Universidade recebem treinamentos antes de assumirem as suas funções. 

Durante o ano são realizados treinamentos, palestras e eventos com o objetivo 

de aprimorarem os serviços prestados. Comunicado Interno n°001/2012/NCB de 07 de 

maio de 2012 torna sem efeito o Comunicado Interno 002/2011 de 24 de fevereiro de 

2011.  
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3.7.13.  Programa de atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais 

 
De acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do Ministério 

de Educação e Cultura, O Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários 

com necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, através 

de recursos diferenciados. 

Para um melhor atendimento aos portadores de necessidades educacionais 

especiais foram desenvolvidos projetos próprios para treinamento das equipes das 

bibliotecas: 

 

Auditiva 

O NCB – Núcleo de Coordenação de Bibliotecas conta em sua equipe com uma 

interprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS que é responsável pelos 

treinamentos com os Bibliotecários, assistentes e auxiliares de Biblioteca.  

 

 

Visual 

Implantado o Sistema DOSVOX que interage com o usuário através de síntese 

de voz, viabilizando, deste modo, o uso de computadores passou a atender aos 

usuários portadores de necessidades educacionais visuais. 

 

 

Física 

As bibliotecas foram adequadas com a adoção de elevadores e/ou rampas e o 

redimensionamento dos espaços internos para o deslocamento de cadeirantes. 
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Atendimento aos portadores de necessidades educacionais especiais segue o 

Comunicado Interno n°003/2012/NCB de 07 de maio de 2012. 

3.7.14. Treinamentos  

A Universidade sentiu a necessidade de treinar seus usuários, possibilitando um 

maior aproveitamento dos temas desenvolvidos durante as aulas, capacitando-os 

melhor para a vida profissional, através da pesquisa, em busca da educação 

continuada. 

Aos usuários são oferecidos treinamento em: 

 Bases de Dados 

 Normatização de trabalhos acadêmicos 

 Software Pergamum 

3.7.15. Serviços 

As Bibliotecas disponibilizam aos seus usuários os seguintes serviços: 

 Elaboração de fichas catalográficas 

 Visitas guiadas à Biblioteca 

 Solicitação de artigos via COMUT ON-LINE (Programa de comutação 

bibliográfica on-line) / SCAD. 
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PERIÓDICOS DO CURSO DE BIOMEDICINA 

 
 
 

Acesso pela Editora 
 
 

Acta Médica Peruana (Fondo Editorial Comunicacional) (2006-2017) 

Periodicidade: TRIMESTRAL 
  Disponível em:  

<http://www.amp.cmp.org.pe/index.php/AMP/issue/archive> 

 

Acta Neurológica Colombiana (Asociacion Colombiana de Neurología- ACN) (2010-2017)  

Periodicidade: TRIMESTRAL 
  Disponível em:  

<http://www.acnweb.org/es/acta-neurologica/> 

  

Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas (Sociedad Cubana de Ciencias Fisiológicas) (1995-2017) 
Periodicidade: BIMESTRAL 
Disponível em: 
<http://bvs.sld.cu/revistas/ibi/> 
 

Revista de Ciências Médicas e Biológicas (UFBA) (2002-2017) 

Periodicidade: QUADRIMESTRAL 

Disponível em: 

<https://portalseer.ufba.br/index.php/cmbio/> 

   

 
 
EBSCO Information Services  

BioMed Research International (EBSCO) (2006-2017) 

http://www.amp.cmp.org.pe/index.php/AMP/issue/archive
http://www.acnweb.org/es/acta-neurologica/
http://bvs.sld.cu/revistas/ibi/
https://portalseer.ufba.br/index.php/cmbio/
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Portal de Periódicos CAPES/MEC 

Periodicidade: IRREGULAR 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

Portal da UNIGRANRIO -  Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados -

EBSCOhost - Academic Search Premier 

 

  BMC Health Services Research (EBSCO) (2001-2017) 

Periodicidade: IRREGULAR 

  Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

     Portal da UNIGRANRIO -  Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados -

EBSCOhost - MEDLINE with Full Text 

 

Advances in Pharmacological Sciences (PORTAL CAPES) (2008-2017) 

Periodicidade: IRREGULAR 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 

Periódicos CAPES/MEC - PUBMed Central Free 

 

American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism (PORTAL CAPES) (1977-2017) 

Periodicidade: MENSAL 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
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Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de    

Periódicos CAPES/MEC - Higwire Press Free 

 

Biomedicines (PORTAL CAPES) (2013-2017) 

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 

Periódicos CAPES/MEC - DOAJ Directory of Open Access Journals Free 

 

BMC Infectious Diseases (PORTAL CAPES) (2006-2017) 

Periodicidade: IRREGULAR 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 

Periódicos CAPES/MEC - PUBMed Central Free 

 

Circulation (PORTAL CAPES) (1995-2017) 

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 

Periódicos CAPES/MEC - Journals@Ovid  

 

GLIA (PORTAL CAPES) (1988-2017) 

Periodicidade: MENSAL 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 

Periódicos CAPES/MEC - Wiley Online Library 

http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
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SciELO - Scientific Electronic Library Online 

 

 Journal of Biomedical Materials Research. Part A (PORTAL CAPES) (1967-2017) 

Periodicidade: MENSAL 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 

Periódicos CAPES/MEC - Wiley Online Library 2016 Full Collection  

 

Journal of Neurophysiology (1997-2017) 

Periodicidade: MENSAL 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 

Periódicos CAPES/MEC - Highwire Press Free 

Revista Brasileira de Farmácia (PORTAL CAPES) (2004-2017) 

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 

Periódicos CAPES/MEC - Periódicos Nacionais 

 

The New England Journal of Medicine (PORTAL CAPES) (1812-2017) 

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 

Periódicos CAPES/MEC - New England Journal of Medicine Current 

 

http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
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ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo) (SciELO) (2007-2017) 
Periodicidade: TRIMESTRAL 

  Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6720&lng=en&nrm=iso> 
 

Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana (SciELO) (2004-2017) 
Periodicidade: TRIMESTRAL 

  Disponível em:  
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=0325-2957&lng=en&nrm=iso> 
 

  Acta Cirúrgica Brasileira (SciELO) (1997-2017) 
Periodicidade: MENSAL 

  Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/lng_en/pid_0102-8650/nrm_iso> 

 

Acta Médica Costarricense (SciELO) (2000-2017) 
Periodicidade: TRIMESTRAL 

  Disponível em:  
<http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_serial&pid=0001-6002&lng=en&nrm=iso> 
 

 

  Acta Ortopédica Brasileira (SciELO) (2000-2017) 
Periodicidade: BIMESTRAL 

  Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1413-7852/lng_en/nrm_iso> 

 

  Anais Brasileiros de Dermatologia (SciELO) (2002-2017) 
Periodicidade: BIMESTRAL 
Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0365-0596&lng=en&nrm=iso> 
 
 
 

 

Anais da Academia Brasileira de Ciências (SciELO) (2000-2017) 
Periodicidade: TRIMESTRAL 
Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0001-3765&lng=en&nrm=iso> 
 

 

 Arquivos Brasileiros de Cardiologia (SciELO) (1997-2017) 
 Periodicidade: BIMESTRAL 
 Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0066-782X&lng=en&nrm=iso> 

http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/lng_en/pid_0102-8650/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/lng_en/pid_0102-8650/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1413-7852/lng_en/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1413-7852/lng_en/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0365-0596&lng=en&nrm=isso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0066-782X&lng=en&nrm=isso
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Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia (1998-2014) Continua como Archives of 

Endocrinology and Metabolism (SciELO) (2015-2017) 

Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2359-3997&lng=pt&nrm=iso> 

 

Arquivos Brasileiros de Oftalmologia (SciELO) (1999-2017) 

Periodicidade: BIMESTRAL 

  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-2749&lng=en&nrm=iso> 

 

  Arquivos de Gastroenterologia (SciELO) (1999-2017) 

Periodicidade: TRIMESTRAL 

  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0004-2803> 

 

Arquivos de Neuro-Psiquiatria (SCIELO) (1943-2017) 

Periodicidade: MENSAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-282X&lng=pt&nrm=iso> 

 

Biomédica (SciELO) (2004-2017) 

Periodicidade: MENSAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0120-4157&lng=en&nrm=iso> 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-2730&lng=en&nrm=isso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2359-3997&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-2803&lng=en&nrm=isso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0004-2803
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-282X&lng=en&nrm=isso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-282X&lng=pt&nrm=iso
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Brazilian Archives of Biology and Technology (SciELO) (1998-2017) 
Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em: 

 <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-8913&lng=en&nrm=iso> 

 

   Brazilian Journal of Infectious Diseases (SciELO) (2001-2017)  

Periodicidade: BIMESTRAL 

 Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1413-8670> 
 
 
 
 

 

  Brazilian Journal of Medical and Biological Research (SciELO) (1997-2017)  

Periodicidade: MENSAL 

Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=0100-879X&script=sci_serial> 

 
 

   Brazilian Journal of Microbiology (SciELO) (2000-2017)  

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-8382&lng=en&nrm=iso>  

 
 

     Brazilian Journal of Otorhinolaryngology (SciELO) (2009-2017)  

Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1808-8694&lng=em> 

 
 

  Cadernos de Saúde Pública (SciELO) (1985-2017)  

Periodicidade: MENSAL 

 Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=en&nrm=iso> 

 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=1516-8913&script=sci_serial
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-8913&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8670&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=0100-879X&script=sci_serial
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-8382&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-8382&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1808-8694&lng=em
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=en&nrm=isso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=en&nrm=iso
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  Ciência & Saúde Coletiva (SciELO) (1996-2017)  

Periodicidade: MENSAL 

 Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123> 

 
 

  Clinics (SciELO) (2005-2017)  

Periodicidade: MENSAL 

   Disponível em:   

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-5932&lng=en&nrm=iso> 

 
 

  Genetics and Molecular Biology (SciELO) (1998-2017)  

Periodicidade: TRIMESTRAL 

   Disponível em:   

<Http://www.scielo.br/scielo.php?pid=1415-4757&script=sci_serial> 

 
 

História, Ciências, Saúde-Manguinhos (SciELO) (1994-2017)  

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-5970&lng=en&nrm=iso> 

 
 

  Interface - Comunicação, Saúde, Educação (SciELO) (1997-2017)  

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=1414-3283&script=sci_serial> 

 
 

  Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial (SciELO) (2001-2017)  

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1676-2444/lng_en/nrm_iso> 

 
 

Jornal Brasileiro de Pneumologia (SciELO) (2004-2017)  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-5932&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1807-5932&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=1415-4757&script=sci_serial
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-5970&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=1414-3283&script=sci_serial
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=1414-3283&script=sci_serial
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1676-2444/lng_en/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-3713
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Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-3713&lng=en&nrm=iso> 

 
 

  Jornal Brasileiro de Psiquiatria (SciELO) (2006-2017)  

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0047-2085/lng_en/nrm_iso> 

 
 

   Jornal de Pediatria (SciELO) (2001-2017)  

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0021-7557&lng=en&nrm=iso> 

 
 

Jornal Vascular Brasileiro (SciELO) (2005-2017)  
Periodicidade: TRIMESTRAL 
Disponível em: 
 <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-5449> 

 
 

  Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases (SciELO) (2003-2017)  

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=1678-9199&script=sci_serial> 

 
 

  Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (SciELO) (1909-2017)  

Periodicidade: ANUAL 

DDisponível em:   

< <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0074-0276&nrm=iso&rep=&lng=pt> 

 
 

  Radiologia Brasileira (SciELO) (2001-2017)  

Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0100-3984/lng_en/nrm_iso> 

 
 

http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0047-2085/lng_en/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0021-7557&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0021-7557&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-5449
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-5449
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=1678-9199&script=sci_serial
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=1678-9199&script=sci_serial
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0074-0276&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0074-0276&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0100-3984/lng_en/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0100-3984/lng_en/nrm_iso
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Revista Brasileira de Anestesiologia (SciELO) (2001-2017)  

Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0034-7094/lng_en/nrm_iso> 

 

 
 

  Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SciELO) (1986-2017)  

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=0102-7638&script=sci_serial> 

 
 

Revista Brasileira de Engenharia Biomédica (SciELO) (2012-2014) Dez 2014: Terminado; Continua como:       

Research on Biomedical Engineering (2015-2017) 

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2446-4740&lng=pt&nrm=iso> 

 
 

  Revista Brasileira de Epidemiologia (SciELO) (1998-2017)  

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-790X> 

 
 

  Revista Brasileira de Farmacognosia (SciELO) (1986-2017)  

Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=0102-695X&script=sci_serial> 

 
 

  Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (SciELO) (1998-2017)  

Periodicidade: MENSAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-7203&lng=en&nrm=iso> 

 
 

  Revista Brasileira de Medicina do Esporte (SciELO) (1997-2017)  

http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0034-7094/lng_en/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=0102-7638&script=sci_serial
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=0102-7638&script=sci_serial
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1517-3151
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2446-4740&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2446-4740&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-790X
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=0102-695X&script=sci_serial
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-7203
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1517-8692/lng_pt/nrm_iso
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Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1517-8692/lng_pt/nrm_iso> 

  

  Revista Brasileira de Oftalmologia (SciELO) (2007-2017)  

Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7280> 

 
 

  Revista Brasileira de Psiquiatria (SciELO) (1999-2017)  

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-4446&lng=en&nrm=iso> 

 
 

  Revista Brasileira de Reumatologia (SciELO) (2003-2017)  

Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/lng_pt/pid_0482-5004/nrm_iso> 
 

Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil (SciELO) (2001-2017)  

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=1519-3829&script=sci_serial> 

 
 

  Revista Brasileira de Terapia Intensiva (SciELO) (2006-2017)  

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-507X> 

 
 

  Revista CEFAC (SciELO) (2006-2017)  

Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7280
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7280
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-4446&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-4446&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/lng_pt/pid_0482-5004/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=1519-3829&script=sci_serial
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-507X
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-507X
http://www.revistacefac.com.br/
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<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1516-1846> 

 
 

  Revista da Associação Médica Brasileira (SciELO) (1997-2017)  

Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4230> 

 
 

  Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SciELO) (1967-2017)  

Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0037-8682/lng_pt/nrm_iso> 

 

  
 

  Revista de Psiquiatria Clínica (SciELO) (2002-2017)  

Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-6083&lng=en&nrm=iso> 

 
 

  Revista de Saúde Pública (SciELO) (1967-2017)  

Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=en&nrm=iso> 

 
 

  Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (SciELO) (1984-2017)  

Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0036-4665&lng=en&nrm=iso> 

 
 

Revista Médica Electrónica (SciELO) (2009-2017)  

Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1684-1824&lng=en&nrm=i> 

 
 

  Revista Paulista de Pediatria (SciELO) (2007-2017)  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1516-1846
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4230
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0037-8682/lng_pt/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0037-8682/lng_pt/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-6083&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-6083&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-8910&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0036-4665&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0036-4665&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-0582
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Total: 70 Títulos. 

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-0582> 

 
 

  São Paulo Medical Journal (SciELO) (1994-2017)  

Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1516-3180> 

 
 

  Summa Phytopathologica (SciELO) (2006-2017)  

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0100-5405> 

 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-0582
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-3180&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1516-3180
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"A principal meta da educação é criar homens que 

sejam capazes de fazer coisas novas, não 

simplesmente repetir o que outras gerações já 

fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, 

descobridores. A segunda meta da educação é 

formar mentes que estejam em condições de 

criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se 

propõe."  

Piaget, J. (1976). Psicologia e Pedagogia. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 
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4. ANEXOS 

ANEXO I 

 Matriz Curricular 
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Distribuição da carga horária do curso de Biomedicina 

Carga horária % da CH total 
Teoria + Prática 2560 75,00% 

ACC - Atividades Complementares Curriculares 160 5,00% 

Estágio 680 20,00% 

Total do Curso 3400 100,00% 
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ANEXO II 

Ementário e bibliografia 

 

1º PERÍODO 

DISCIPLINA: Biomedicina Ciência e Profissão 

EMENTA: A Biomedicina no Brasil: do surgimento a atualidade. Conhecimento da 
estrutura curricular do curso e das diferentes áreas de atuação do biomédico; 
Regulamentações e Legislações que regem o exercício da profissão e a organização 
geral de um Laboratório; Introdução a técnicas laboratoriais. Medições. Pipetagem. 
Pesagem. pHmetria. Soluções. Cromatografia. Centrifugação. Microscopia. 
Espectrofotometria. Eletroforese.  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAÚJO JUNIOR, Marco Antonio. Ética profissional. 8. ed. rev. atual. São Paulo: R. dos 
Tribunais, 2013. 

LOMELI, Mônica Monteiro; RUMJANEK, Franklin David (Orgs.). Técnicas em 
biociências: protocolos comentados para laboratório. Rio de Janeiro: Medbook, 2013. 

MOURA, Roberto de Almeida (Coord.). Técnica de laboratório. 3. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artes médicas, 
2010. (reimpressão 2011) (Minha Biblioteca) 

BELLINO, Francesco. Fundamentos da bioética: aspectos antropológicos, ontológicos e 

morais. Bauru: EDUSC, 1997.  

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR/ MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes 
curriculares nacionais do curso de graduação em Biomedicina. Resolução CNE/CES 
2/2003. Brasília: Diário Oficial da União de 20/02/2003. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces022003.pdf>  

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA, CFBM. Legislações e Regulamentações: lei 
n°6684 de 03/09/1979 e lei nº6686 de 11/09/1979. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/ces022003.pdf
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<http://www.cfbiomedicina.org.br/documentos/leinumero6.pdf> e 
<http://www.cfbiomedicina.org.br/documentos/leinumero6684.pdf>.  

LA TAILLE, Yves. Formação ética: do tédio ao respeito de si. Porto Alegre: Penso, 2008. 
(Minha Biblioteca)saúde. BARUERI: MANOLE, 2006. 

 

DISCIPLINA: Concepção do Corpo - Bases Moleculares da Vida 

EMENTA: Biomoléculas. Estrutura Geral das Células. Tipos celulares. Membranas 
celulares. Difusão e osmose. Transporte passivo e ativo. Endocitose e Exocitose. 
Citosol. Citoesqueleto. Mobilidade celular. Junções celulares e estruturas de adesão. 
Mitocôndrias: estrutura e função. Núcleo: componentes, estrutura e função. Ciclo 
celular. Bases moleculares da expressão gênica. Mecanismos de herança genética. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artes médicas, 
2010. (reimpressão 2011) (Minha Biblioteca)  

DE ROBERTIS, Eduardo M. F.; HIB, José. De Robertis: bases da biologia celular e 
molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (reimpressão 2015) (Minha 
Biblioteca) 

STRACHAN, T. Genética molecular humana. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. (Minha 
Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GRIFFITHS, Anthony J. F. Genética moderna. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

JORDE, Lynn B. et al. Genética médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 9. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.(Minha Biblioteca) 

SONG, Robert. Genética humana: fabricando o futuro. São Paulo: Loyola, 2005. 

THOMPSON, James S. et al. Genética médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, c2008. 

DISCIPLINA: Empoderamento Profissional - desenvolvimento do pensamento 
científico 

http://www.cfbiomedicina.org.br/documentos/leinumero6.pdf
http://www.cfbiomedicina.org.br/documentos/leinumero6684.pdf
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EMENTA: Introdução ao ensino superior; Elementos de estrutura e funcionamento do 

ensino superior; Fundamentos de aprendizagem; Pensamento crítico; Autonomia do 

conhecimento e do pensamento; Leitura, interpretação e produção de texto; Postura 

investigativa; Produção de saberes; Ferramentas de levantamento bibliográfico; 

Caracterização da Ciência; A natureza do conhecimento científico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. Petrópolis: Vozes, 2011-2013. 

MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 
científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. (Minha Biblioteca) 

GARCIA, R. O conhecimento em construção das formulações de Jean Piaget a teoria 
de sistemas complexos. Porto Alegre: Penso, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AQUINO, Italo de Souza. Como ler artigos científicos: da graduação ao doutorado. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2010. (Minha Biblioteca)  

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: 
introdução à filosofia. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2009. 

DYNIEWICZ, Ana Maria. Metodologia da pesquisa em saúde para iniciantes. 2. ed. São 
Caetano do Sul: Difusão, 2009. 

FERREIRA, Gonzaga. Redação científica: como entender e escrever com facilidade. São 
Paulo: Atlas, 2011. (Minha Biblioteca) 

PALACIOS, Marisa; MARTINS, André; PEGORANO, Olinto Antônio. Ética, ciência e 
saúde: desafios da bioética. Petrópolis: Vozes, 2002. 

DISCIPLINA: Processos de Cuidar em Saúde I 

EMENTA: Contextualiza trabalho em equipe e processos de comunicação; Insere 
conceitos de biossegurança: higienização das mãos, uso de equipamentos de proteção 
individual, identificação de riscos ocupacionais; Conhece os princípios e ferramentas 
do cuidado em saúde: anamnese, entrevista, introdução à avaliação hemodinâmica, 
medidas antropométricas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FORTES, Paulo Antônio de Carvalho; ZOBOLI, Elma Lourdes Campos Pavone. Bioética e 
saúde pública. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2003.  
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HIRATA, Mario Hiroyuki; MANCINI FILHO, Jorge. Manual de biossegurança. 2. ed. 
Barueri: Manole, 2012.  

PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 
(Minha Biblioteca).  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMERICAN HEART ASSOCIATION.  Higligths of the 2010 American Heart Association 
Guidelines for the CPCR and ECG, 2010. Disponível em: 
<http://www.heart.org/idc/groups/heart-
public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317350.pdf> 

BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela terra. 17. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2011. 

BRASIL, AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Segurança do paciente nos 
serviços de saúde: higienização das mãos. Brasília: ANVISA, 2009. Disponível 
em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca_paciente_servicos_saude_
higienizacao_maos.pdf> 

NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS. Atendimento pré 
hospitalar ao traumatizado: básico e avançado. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.  

PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2014. (Minha Biblioteca).  

DISCIPLINA: Saúde, Educação e Sociedade 

EMENTA: Organização da sociedade e seus modos de produção; Educação, cultura e 
sociedade; Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e Educação dos 
Direitos Humanos. Determinantes sociais em saúde; Educação das relações étnico-
raciais, identidade e gênero; Dimensões da gestão do cuidado em saúde; Território e 
territorialidade nas suas diferentes dimensões; Princípios de ética e bioética. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2010. (Biblioteca Virtual Pearson)  

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 
2005-2009. (Minha Biblioteca)  

MEDRONHO, Roberto A. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. (reimpressão 
2011) 

http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317350.pdf
http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317350.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca_paciente_servicos_saude_higienizacao_maos.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca_paciente_servicos_saude_higienizacao_maos.pdf
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BEAUCHAMP, Tom L. Princípios de ética biomédica. São Paulo: Loyola, 2011-2013.  

HELMAN, Cecil; BOLNER, Ane Rose. Cultura, saúde e doença. 5. ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2009.  

KABENGELE Munanga. Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias, 
línguas, culturas e civilizações. São Paulo: Global, 2009. 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 3. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008.  

WANDERLEY, Luiz Eduardo W. Educação popular: metamorfoses e veredas. São Paulo: 
Cortez, 2010.  

DISCIPLINA: Tópicos Especiais na Formação do Profissional de Saúde 

EMENTA: Matemática básica aplicada à Saúde e às Ciências Biológicas. Sistema de 
Grandezas. Sistema Internacional de Unidades (SI). Estatística básica e suas relações 
com as atividades do profissional da Saúde e das Ciências Biológicas. Aplicação prática 
de conceitos básicos de Matemática e Estatística na compreensão e resolução de 
problemas laboratoriais e clínicos. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, Nonato de. Matemática descomplicada. 2. ed. Rio de Janeiro: Ferreira Ed., 
2010. 2v. 

CAMPBELL, June Mundy; CAMPBELL, Joe Bill. Matemática de laboratório: aplicações 
médicas e biológicas. 3. ed. São Paulo: Roca, 1986. 

MOORE, David S. A estatística básica e sua prática. Rio de Janeiro: LTC, 2011-2014. 
(Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LEVINE, David M. et al. Estatística: teoria e aplicações - usando o microsoft excel em 

português. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. (Minha Biblioteca) 

MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. 8. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2013. (Minha Biblioteca) 

SOARES, José Francisco; SIQUEIRA, Arminda Lúcia. Introdução à estatística médica. 2. 
ed. Belo Horizonte: UFMG, 2002.  
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TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística. 11. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. (Minha 
Biblioteca). 

VIEIRA, Sonia. Introdução à bioestatística. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  

 

2º PERÍODO 

DISCIPLINA: Empoderamento profissional – Bioinformática 

EMENTA: História da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A informática e 
sua relação com a TIC. Pensamentos filosóficos sobre a bioinformática. Ferramentas 
tecnológicas aplicadas ao contexto profissional em saúde, criação de soluções. 
Pesquisa em bases de dados nacionais; criação e gerenciamento de banco de dados. O 
computador: sistemas operacionais, hardware e software.  Sistemas de Informação em 
Saúde: armazenamento, recuperação e uso da informação para promoção da saúde e 
prevenção de doenças. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAETANO, Karen Cardoso; MALAGUTTI, William. Informática em saúde: uma 

perspectiva multiprofissional dos usos e possibilidades. São Caetano do Sul: Yendis, 

2012. 

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São 

Paulo: Addison Wesley, 2011. (Biblioteca Virtual Pearson) 

LEVINE, David M. et al. Estatística: teoria e aplicações - usando o microsoft excel em 

português. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. (Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GRIFFITHS, Anthony J. F. Genética moderna. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  

JORDE, Lynn B. et al. Genética médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 9. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. (Minha Biblioteca) 

RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Sistemas de gerenciamento de banco de 

dados. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. (Minha Biblioteca) 

THOMPSON, James S. et al. Genética médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, c2008.  
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DISCIPLINA: Química e Física Aplicadas à Biomedicina 

EMENTA: Atomística. Funções Químicas Orgânicas e Inorgânicas. Leis ponderais da 
estequiometria. Conceitos de concentração (concentração, porcentagem, molaridade, 
normalidade e osmolaridade). Introdução à biofísica. Biofísica de membranas 
biológicas e transportes através da membrana. Física das radiações, metodologia dos 
radioisótopos, interação das radiações com a matéria, aplicações de radioisótopos em 
biologia e em medicina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e 

o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. (Minha Biblioteca) 

BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. Química geral. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

1986. (reimpressão 2014) 2v. 

OKUNO, Emico; CALDAS, Ibere Luiz; CHOW, Cecil. Física para ciências biológicas e 

biomédicas. São Paulo: Harbra, 1982. (reimpressão 1986) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHANG, RAYMOND. QUÍMICA GERAL: CONCEITOS ESSENCIAIS. 4. ED. PORTO ALEGRE: AMGH, 2010. 
(MINHA BIBLIOTECA) 

DURÁN, José Enrique Rodas. Biofísica: conceitos e aplicações. 2. ed. Pearson Prentice 

Hall, 2011. (Biblioteca Virtual Pearson) 

OKUNO, Emico. Radiação: efeitos, riscos e benefícios. São Paulo: Harbra, 1998. 

RUSSELL, John Blair. Quimica geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 2v. 

(reimpressão 2013) 

SOLOMONS, T. W. Graham. Química orgânica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 2v. 

(Minha Biblioteca) 

DISCIPLINA: Metabolismo Biológico  - Bioquímica 
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EMENTA: Água, Biomoléculas e metabolismo energético. (Água e tampão, bases do 
mecanismo de catálise e ação enzimática. Metabolismo celular. Vias de síntese e 
degradação de carboidratos, lipídeos e aminoácidos. Papel das vitaminas e sais 
minerais para o metabolismo. Princípios básicos da integração do metabolismo). 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAYNES, John W; DOMINICZAK, Marek H. Bioquímica médica. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011. 

BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008-2014. (Minha Biblioteca) 

LEHNINGER, Albert L; NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de 
Lehninger. Porto Alegre: Artmed, 2006-2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

TOY, Eugene C. Casos clínicos em bioquímica(Lange).3.ed.Porto alegre: AMGH, 2016. 
(Minha Biblioteca) 

KOOLMAN, Jan; RÖHM, Klaus-Heinrich. Bioquímica: texto e atlas. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. (reimpressão 2007). 

MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica básica. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2015. (Minha Biblioteca). 

MURRAY, Robert K.; HARPER, Harold Anthony. Harper: bioquímica. 9. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2002.  

PRATT, Charlotte W.; CORNELY, Kathleen. Bioquímica essencial. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006.  

DISCIPLINA: Morfologia 

EMENTA: Organização morfológica dos sistemas orgânicos, características histológicas 
e anatomo-funcionais. 
(Organização morfológica do Sistema Nervoso Central e Autônomo e, seus aspectos . 
Organização morfológica do Sistema Endócrino e seus aspectos fisiológicos. 
Organização morfológica do Sistema Cardiovascular e seus aspectos . Organização 
morfológica do Sistema Respiratório e seus aspectos . Organização morfológica do 
Sistema Digestório e seus aspectos . Organização morfológica do Sistema Reprodutor e 
seus aspectos . Organização morfológica do Sistema Renal e seus aspectos . 
Organização morfológica e os aspectos  da musculoesquelética. Organização estrutural 
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e lógica dos tecidos linfóides. Organização morfológica da pele e seus aspectos ). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e 
segmentar. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2011.  

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Histologia básica. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. (Minha Biblioteca) 

TORTORA, Gerald J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 12. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. (Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DRAKE, Richard L. et al. Gray´s anatomia para estudantes. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2015. 

GUYTON, Arthur C.; HALL, Jonh E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011.  

KIERSZENBAUM, Abraham L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. 
3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  

KOEPPEN, Bruce M. et al.  Berne & Levy: fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

MOORE, Keith L.; AGUR, Anne M. R.; DALLEY, Arthur F. Fundamentos de anatomia 
clínica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca)  

DISCIPLINA: Políticas Públicas e Direitos 

EMENTA: Histórico e Diretrizes das Organizações Internacionais e suas relações com a 
Saúde; Direitos Humanos e Autismo. Organização da Assistência em Saúde no Brasil, 
Reforma Sanitária, SUS. Intersetorialidade e Políticas Públicas.  Participação e Controle 
Social na Gestão Pública. Política Nacional de Humanização e Educação Permanente 
em Saúde. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa (Org.). Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: 
Hucitec, 2014.  
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PINHEIRO, Roseni; MATTOS, Ruben Araujo (Org.). Gestão em redes: práticas de 
avaliação, formação e participação na saúde. Rio de Janeiro: IMS/UERJ, 2006. 

VOLTOLINI, Ricardo (Org.). Terceiro setor: planejamento e gestão. 3 ed. São Paulo: 

SENAC, 2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LUNELLI, Carlos Alberto (Coord.). Direito, ambiente e políticas públicas. Curitiba: 

Juruá, 2010. 

MANIGLIA, Elisabete; COSTA, Yvete Flávio da (Org.). Direito e políticas públicas de 

sustentabilidade. 2. ed. Ribeirão Preto: UNESP, 2012. 

MERHY, Emerson Elias et al. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no 

cotidiano. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 2007. 

PAIM, Jairnilson Silva. O que é o SUS. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2009. 

SANTOS, Luiz Antonio de Castro; FARIA, Lina. Saúde e história. São Paulo: Hucitec, 

2010. 

DISCIPLINA: Processos de Cuidar em Saúde II 

EMENTA: Análise e construção de indicadores em saúde; mapeamento, redes 
assistenciais, ferramentas de epidemiologia, registros e notificações. Ambiente 
preservação e Impacto. Vigilância Epidemiológica e políticas para atenção a 
coletividade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio Lima. Epidemiologia e saúde: 
fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. (Minha 
Biblioteca) 

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa (Org.). Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: 
Hucitec, 2014. 

CZERESNIA, Dina; FREITAS, Carlos Machado de. Promoção da saúde: conceitos, 
reflexões e tendencias. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2003. (reimpressão 2005) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica: série A. normas e 
manuais técnicos. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf> 

DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R. J. Medicina ambulatorial: 
condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2014. (Minha Biblioteca) 

MACHADO, Paulo Henrique Battaglin; LEANDRO, José Augusto; MICHALISZYN, Mario 

Sergio (Orgs.). Saúde coletiva: um campo em construção. Curitiba: Intersaberes, 2013. 

(Biblioteca Virtual Pearson) 

MEDRONHO, Roberto A. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. (reimpressão 
2011) 

OHARA, Elisabeth Calabuig Chapina; SAITO, Raquel Xavier de Souza. Saúde da família: 

considerações teóricas e aplicabilidade. 4. ed. São Paulo: Martinari, 2014. 

 

3º PERÍODO 

DISCIPLINA: Agressão e Defesa 

EMENTA: Abordar os principais aspectos e características do sistema imunológico. 

Reconhecer os principais agentes agressores (bactérias, vírus, fungos e 

parasitos) e seus principais mecanismos de agressão. Correlacionar interação 

microganismo-hospedeiro na saúde e na doença. Reconhecer os principais 

alterações infecto-parasitários que afetam o hospedeiro, além de propiciar a 

análise de medidas profiláticas passíveis. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e molecular. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2012-2015. 

JAWETZ, Ernest et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. Porto 

Alegre: Artmed, 2012-2014. (Minha Biblioteca) 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_epidemiologica_7ed.pdf
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NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 

(reimpressão 2012) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DELVES, Petre J. et al. Roitt fundamentos de imunologia. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca) 

MURRAY, KENNETH; TRAVERS, PAUL; WALPORT, MARK. IMUNOBIOLOGIA DE JANEWAY. 8. ED. 
PORTO ALEGRE: ARTMED, 2014. (MINHA BIBLIOTECA) 

PLAYFAIR, J. H. L.; CHAIN, B. M. IMUNOLOGIA BÁSICA: GUIA ILUSTRADO DE CONCEITOS 

FUNDAMENTAIS. 9. ED. BARUERI: MANOLE, 2013. (MINHA BIBLIOTECA) 

REY, LUÍS. PARASITOLOGIA: PARASITOS E DOENÇAS PARASITARIAS DO HOMEM NAS AMERICAS E NA 

AFRICA. 3. ED. RIO DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN, 2001.  

VAZ, Adelaide J.; TAKEI, Kioko; BUENO, Ednéia Casagrande. Imunoensaios: 

fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. (reimpressão 

2012) 

DISCIPLINA: Fisiopatologia e Análise das Doenças I 

EMENTA: Introdução à análises clínicas. Análise e diagnóstico clínico relacionado a 
problemas de saúde. Noções de regras do órgão fiscalizador na área de análises 
clínicas. Embasamento introdutório de mecanismos subjacentes à fisiopatologia das 
doenças. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ESTRIDGE, Barbara H.; REYNOLDS, Anna P. Técnicas básicas de laboratório clínico. 5. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

HAMMER, Gary D. Fisiopatologia da doença. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.(Minha 

Biblioteca) 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artes médicas, 
2010. (reimpressão 2011) (Minha Biblioteca) 
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HOFFBRAND, A. Victor; MOSS, P. A. H. Fundamentos em hematologia. 6. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2013. (Minha Biblioteca) 

LEHNINGER, Albert L; NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de 
Lehninger. Porto Alegre: Artmed, 2006-2014. 

LORENZI, Therezinha Ferreira. Manual de hematologia: propedêutica e clínica. 4. ed. 

Rio de Janeiro: MEDSI: Guanabara Koogan, 2006. (reimpressão 2013) (Minha 

Biblioteca) 

OGUISSO, TAKA; ZOBOLI, ELMA LOURDES CAMPOS PAVONE. ÉTICA E BIOÉTICA: DESAFIOS PARA A 

ENFERMAGEM E A SAÚDE. BARUERI: MANOLE, 2006. 

DISCIPLINA: Funcionamento dos sistemas orgânicos I 

EMENTA: A disciplina aborda a organização morfofuncional dos sistemas nervoso, 
endócrino e cardiovascular, integrando e abrangendo as principais características da 
anatomia macroscópica e microscópica, bem como seu desenvolvimento embrionário 
inicial e suas características funcionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  

CURI, Rui; ARAUJO FILHO, Joaquim Procópio de. Fisiologia básica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2009. (Minha Biblioteca) 

GUYTON, Arthur C.; HALL, Jonh E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

(Minha Biblioteca) 

GANONG, William F. Fisiologia médica. 22. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2006. 

MCARDLE, William D. Fisiologia do exercício: nutrição, energia e desempenho 

humano. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.(Minha Biblioteca) 

MOURÃO JUNIOR, Carlos Alberto; ABRAMOV, Dimitri Marques. Fisiologia essencial. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. (Minha Biblioteca) 

SILVERTHORN, Dee Unglaub et al. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5. 
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ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. (reimpressão 2011) (Minha Biblioteca) 

DISCIPLINA: Integração Metabólica 

EMENTA:  Comunicações celulares por meio de sinais químicos. Cascatas de sinalização 
intracelular. Integração e regulação hormonal do metabolismo de mamíferos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAYNES, John W; DOMINICZAK, Marek H. Bioquímica médica. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011. 

BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008-2014. (Minha Biblioteca) 

LEHNINGER, Albert L; NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de 
Lehninger. Porto Alegre: Artmed, 2006-2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

TOY, Eugene C. Casos clínicos em bioquímica(Lange).3.ed.Porto alegre: AMGH, 2016. 
(Minha Biblioteca) 

KOOLMAN, Jan; RÖHM, Klaus-Heinrich. Bioquímica: texto e atlas. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. (reimpressão 2007) 

MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica básica. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2015. (Minha Biblioteca) 

MURRAY, Robert K.; HARPER, Harold Anthony. Harper: bioquímica. 9. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2002. 

PRATT, Charlotte W.; CORNELY, Kathleen. Bioquímica essencial. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006. 

DISCIPLINA: Introdução à Biologia Molecular 
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4º PERÍODO 

DISCIPLINA: Bases da terapêutica medicamentosa 

EMENTA:  Informação genética como base para compreensão das doenças; 
Importância da variação genética através da análise da complexidade e do 
comportamento das regiões reguladoras, genes e proteínas, funções gênicas e 
sistemas celulares; Introdução à biologia molecular. Introdução às técnicas 
moleculares. Introdução ao diagnóstico molecular.  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COX, Michael M. DOUDNA, Jennifer A.; O’DONNELL, Michael. Biologia molecular: 
princípios e técnicas. Porto Alegre: Artmed, 2012. (Minha Biblioteca) 

DE ROBERTIS, Edward M.; HIB, José. De Robertis bases da biologia celular e 
molecular. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (reimpressão 
2015). 

COURA, José Rodrigues. Síntese das doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 

(Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artes médicas, 
2010. (reimpressão 2011) (Minha Biblioteca)  

ESTRIDGE, Barbara H.; REYNOLDS, Anna P. Técnicas básicas de laboratório clínico. 5. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.  

LEHNINGER, Albert L; NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de 
Lehninger. Porto Alegre: Artmed, 2006-2014. 

LA TAILLE, YVES. FORMAÇÃO ÉTICA: DO TÉDIO AO RESPEITO DE SI. PORTO ALEGRE: PENSO, 2008. 
(MINHA BIBLIOTECA), 2006. 

 

REICHE, Edna Maria Vissoci (Org.). Abordagem interdisciplinar em análises clínicas: 

estudo de casos clínicos. 2. ed. rev. ampl. Londrina: EDUEL, 2009. 
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EMENTA: Princípios gerais da Farmacologia. Farmacocinética e Farmacodinâmica. 
Farmacologia do Sistema Nervoso Periférico. Farmacologia do Sistema Nervoso 
Central. Farmacologia dos processos inflamatórios. Farmacologia do Sistema Digestivo. 
Farmacologia do Sistema respiratório. Farmacologia urinária. Farmacologia 
cardiovascular. 
Fundamentos de farmacologia destacando a farmacocinética, farmacodinâmica, 
analgésicos, anestésicos locais, antiinflamatórios e ansiolíticos  com ênfase em uma 
visão integrada  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOLAN, David E.; TASHJIAN, Armen H. Princípios de farmacologia: a base 

fisiopatológica da farmacoterapia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica e clínica. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 

2014. (Minha Biblioteca) 

RANG, H. P. et al. Rang & Dale farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRUNTON, Laurence L.; CHABWER, Bruce A.; KNOLLMANN, Bjorn C. As bases 

farmacológicas da terapêutica de Goodman e Gilman. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 

2012. 

CRAIG, Charles R.; STITZEL, Robert E. Farmacologia moderna: com aplicações clínicas. 

6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. (reimpressão 2011) 

FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita (Coord.). Farmacologia clínica: 

fundamentos da terapeutica racional. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

(Minha Biblioteca) 

HOWLAND, Richard D. et al. Farmacologia ilustrada. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2008.  

SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. (Minha 

Biblioteca)  

DISCIPLINA: Empoderamento Profissional - Ferramentas de Gestão 
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EMENTA: Teorias da Administração. Conceitos e Ferramentas de Gestão 
(Comunicação, Liderança, Motivação, Trabalho em Equipe). Planejamento e 
organização do trabalho. Gestão da Qualidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BORGES-ANDRADE, Jairo E.; ABBAD, Gardênia da Silva; MOURÃO, Luciana. 

Treinamento, desenvolvimento e educação em organizações e trabalho: 

fundamentos para a gestão de pessoas. Porto Alegre: Artmed, 2007. (Minha 

Biblioteca) 

LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. Práticas de recursos humanos-PRH: conceitos, 

ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2007. (reimpressão 2013) (Minha 

Biblioteca) 

SIQUEIRA, Mirlene Maria Matias (Org.)  Medidas do comportamento organizacional:  

ferramentas de diagnóstico e de gestão. Porto Alegre: Artmed, 2008. (Minha 

Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BITENCOURT, Claudia Cristina. Gestão contemporânea de pessoas: novas práticas, 

conceitos tradicionais. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. (Minha Biblioteca) 

CHIUZI, Rafael Marcus (Org.). Recursos humanos ou gestão de pessoas?: reflexões 

críticas sobre o trabalho contemporâneo. São Paulo: Metodista, 2011. 

MASCARENHAS, André Ofenhejm. Gestão estratégica de pessoas: evolução, teoria e 

crítica. São Paulo: Cengage Learning, 2009. (Minha Biblioteca) 

SOUZA, Paulo Roberto Menezes de. A nova visão do coaching na gestão por 

competência: a integração da estratégia. São Paulo: Qualitymark, 2007. (reimpressão 

2013) 

TONET, Helena et al. Desenvolvimento de equipes. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009. 

(reimpressão 2011) 

DISCIPLINA: Fisiopatologia e Análise das Doenças II 



 

 

 

 

196 

EMENTA: Fisiopatologia renal e do aparelho urogenital. Fisiopatologia neurológica. 
Fisiopatologia endócrina.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KUMAR, Vinay et al. Robbins e Cotran, patologia: bases patológicas das doenças. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2010-2016.   

HAMMER, Gary D. Fisiopatologia da doença. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.(Minha 

Biblioteca) 

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e 

fisiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. (Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASILEIRO FILHO, Geraldo et al. Bogliolo patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. (Minha Biblioteca) 

FARIA, José Lopes de. Patologia geral: fundamentos das doenças, com aplicações 

clínicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. (reimpressão 2010)  

FRANCO, Marcello et al. Patologia: processos gerais. 6. ed. São Paulo: Atheneu, 2015. 

RUBIN, Emanuel (Ed.). RUBIN patologia: bases clinicopatológicas da medicina. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.(reimpressão 2013) 

STEVENS, Alan; LOWE, James. Patologia. 2. ed. Barueri: Manole, 1998. (reimpressão 

2002) 

DISCIPLINA: Funcionamento dos sistemas orgânicos II 

EMENTA: A disciplina aborda a organização morfofuncional dos sistemas respiratório, 
digestório, renal e reprodutor, integrando e abrangendo as principais características 
da anatomia macroscópica e microscópica, bem como seu desenvolvimento 
embrionário inicial e suas características funcionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  

CURI, Rui; ARAUJO FILHO, Joaquim Procópio de. Fisiologia básica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2009. (Minha Biblioteca)  

GUYTON, Arthur C.; HALL, Jonh E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

(Minha Biblioteca) 

GANONG, William F. Fisiologia médica. 22. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2006. 

KOEPPEN, Bruce M. et al.  Berne & Levy: fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2009. 

MCARDLE, William D. Fisiologia do exercício: nutrição, energia e desempenho 

humano. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.(Minha Biblioteca) 

SILVERTHORN, Dee Unglaub et al. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. (reimpressão 2011) (Minha Biblioteca) 

DISCIPLINA: Processos Morfofisiopatológicos 

EMENTA: Alterações adaptativas das células. Degeneração, necrose e alterações 
circulatórias e de pigmentos. Inflamação, regeneração e reparação. Imunopatologia. 
Lesões por substâncias tóxicas. Neoplasia.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KUMAR, Vinay et al. Robbins e Cotran, patologia: bases patológicas das doenças. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2010-2016.   

HAMMER, Gary D. Fisiopatologia da doença. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.(Minha 

Biblioteca) 

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e 

fisiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. (Minha Biblioteca) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASILEIRO FILHO, Geraldo et al. Bogliolo patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. (Minha Biblioteca) 

FARIA, José Lopes de. Patologia geral: fundamentos das doenças, com aplicações 

clínicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. (reimpressão 2010)  

FRANCO, Marcello et al. Patologia: processos gerais. 6. ed. São Paulo: Atheneu, 2015. 

RUBIN, Emanuel (Ed.). RUBIN patologia: bases clinicopatológicas da medicina. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (reimpressão 2013) 

STEVENS, Alan; LOWE, James. Patologia. 2. ed. Barueri: Manole, 1998. (reimpressão 

2002) 

DISCIPLINA: Técnicas Moleculares Laboratoriais 

EMENTA: Fundamentos de biologia molecular: estrutura e propriedades dos ácidos 
nucléicos, replicação do DNA, transcrição e tradução.Técnicas de biologia molecular 
aplicadas ao diagnóstico: extração de ácidos nucléicos, hibridização de ácidos 
nucleicos, desenho de primers/oligonucleotídeos, a reação em cadeia da polimerase e 
suas variações, eletroforese de DNA, PCR convencional e em Tempo Real, clonagem 
gênica e sequenciamento de DNA. Conceitos em diagnóstico e funcionamento de um 
laboratório de diagnóstico molecular.  
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 DE ROBERTIS, Eberhard M. F.; HIB, José. De Robertis: bases de biologia celular e 

molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

ZAHA, A. et al. Biologia molecular básica.5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.(Minha 
Biblioteca) 

FERREIRA, Antonio Walter; ÁVILA, Sandra do Lago Moraes de. Diagnóstico laboratorial 

das principais doenças infecciosas e auto-imunes: correlações clínico-laboratoriais. 3. 

ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2013. ( reimpressão 2015) (Minha 

Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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 ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artes médicas, 
2010. (reimpressão 2011) (Minha Biblioteca) 

 ESTRIDGE, Barbara H.; REYNOLDS, Anna P. Técnicas básicas de laboratório clínico. 5. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

LEHNINGER, Albert L; NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de 

Lehninger. Porto Alegre: Artmed, 2006-2014. 

LA TAILLE, YVES. FORMAÇÃO ÉTICA: DO TÉDIO AO RESPEITO DE SI. PORTO ALEGRE: PENSO, 2008. 
(MINHA BIBLIOTECA) 

REICHE, Edna Maria Vissoci (Org.). Abordagem interdisciplinar em análises clínicas: 

estudo de casos clínicos. 2. ed. rev. ampl. Londrina: EDUEL, 2009. 

5º PERÍODO 

DISCIPLINA: Análise bioquímica dos líquidos corporais 

EMENTA: Função hepática e provas funcionais. Nitrogenados não protéicos e função 
renal. Regulação endócrina. Análise física, química e microscópica da urina. Análise de 
Líquor, líquidos cavitários. Enzimas Cardíacas. Análises de secreções. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAYNES, John W; DOMINICZAK, Marek H. Bioquímica médica. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011. 

LEHNINGER, Albert L; NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de 
Lehninger. Porto Alegre: Artmed, 2006-2014. 

VOET, Donald; VOET, Judith G. Bioquímica. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

TOY, Eugene C. Casos clínicos em bioquímica(Lange).3.ed.Porto alegre: AMGH, 2016. 
(Minha Biblioteca) 

KOOLMAN, Jan; RÖHM, Klaus-Heinrich. Bioquímica: texto e atlas. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. (reimpressão 2007) 

MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica básica. 4. ed. Rio de 
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Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. (Minha Biblioteca) 

MURRAY, Robert K.; HARPER, Harold Anthony. Harper: bioquímica. 9. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2002. 

PRATT, Charlotte W.; CORNELY, Kathleen. Bioquímica essencial. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006. 

DISCIPLINA: Empoderamento Profissional - tomada de decisão 

EMENTA:  Práticas médico-laboratoriais baseadas em evidências;. Abordagem dos 
desenhos de estudo, tipos e fases de estudos clínicos . Revisão sistemática da 
literatura e avaliação crítica, referente principalmente à adequação dos testes 
diagnósticos, quanto a equipamentos/técnicas, especialização técnica, eficácia e 
custo-efetividade, procedimentos, visando a tomada de decisão adequada.  
 
Estratégias de negociação e gerenciamento de conflitos visando  otimizar o tempo, a 
resolução de problemas e o processo de trabalho 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAUJO, Luis César G. de. Teoria geral da administração: aplicação e resultados nas 

empresas brasileiras. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. (Minha Biblioteca) 

GIL, Antonio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. 12. ed. São 

Paulo: Atlas, 2012. (Minha Biblioteca) 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, 

metodologia e práticas. São Paulo: Atlas, 2011-2012.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LACOMBE, Francisco José Masset; HEILBORN, Gilberto. Administração: princípios e 

tendências. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. (Minha Biblioteca) 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 8. ed. rev. ampl. São 

Paulo: Atlas, 2011. (Minha Biblioteca) 

ROBBINS, Stephen Paul. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 

2001. 

SANTOS, José Odálio dos. Avaliação de empresas: cálculo e interpretação do valor das 

empresas: um guia prático. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. (Minha Biblioteca) 
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TARABOULSI, Fadi Antoine. Administração de hotelaria hospitalar. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. (Minha Biblioteca)  

DISCIPLINA: Fisiopatologia e Análise das Doenças III 

EMENTA: Fisiopatologia dos sistemas ósseos e articular. Fisiopatologia cardiovascular. 
Fisiopatologia do sistema linfohematopoiético. Fisiopatologia respiratória. Neoplasias 
pulmonares. Fisiopatologia digestiva e glândulas anexas. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KUMAR, Vinay et al. Robbins e Cotran, patologia: bases patológicas das doenças. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2010-2016.   

HAMMER, Gary D. Fisiopatologia da doença. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.(Minha 

Biblioteca) 

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de anatomia e 

fisiologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. (Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASILEIRO FILHO, Geraldo et al. Bogliolo patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. (Minha Biblioteca) 

FARIA, José Lopes de. Patologia geral: fundamentos das doenças, com aplicações 

clínicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. (reimpressão 2010)  

FRANCO, Marcello et al. Patologia: processos gerais. 6. ed. São Paulo: Atheneu, 2015. 

RUBIN, Emanuel (Ed.). RUBIN patologia: bases clinicopatológicas da medicina. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (reimpressão 2013) 

STEVENS, Alan; LOWE, James. Patologia. 2. ed. Barueri: Manole, 1998. (reimpressão 

2002) 

DISCIPLINA: Hematologia 
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EMENTA: Hematopoiese. Fisiologia e fisiopatologia das séries eritrocitárias, 
leucocitárias e plaquetárias. Hemostasia e coagulação. Estudo morfo-citológico do 
sangue. Hemopatologias. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAIN, Barbara J. Células sanguíneas: um guia prático. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2007. (Minha Biblioteca) 

LORENZI, Therezinha Ferreira. Manual de hematologia: propedêutica e clínica. 4. ed. 

Rio de Janeiro: MEDSI: Guanabara Koogan, 2006. (reimpressão 2015) (Minha 

Biblioteca) 

HOFFBRAND, A. Victor; MOSS, P. A. H. Fundamentos em hematologia. 6. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2013. (Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, William de Freitas. Técnicas médicas de hematologia e imuno-

hematologia. 8. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2008. 

CASTILHO, Lilian; PELLEGRINO JUNIOR, Jordão; REID, Marion E. Fundamentos de 

imuno-hematologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2015. 

FIGUEIREDO, Maria Stella; KERBAUY, José; LOURENÇO, Dayse Maria; SCHOR, Nestor 

(Coord.). Guia de hematologia. Barueri: Manole, 2011. 

LEWIS, S. Mitchell; BAIN, Barbara J.; BATES, Imelda. Hematologia prática de Dacie e 

Lewis. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

MACEDO SILVA, Alexsandro; RIBEIRO NETO, Luciane Maria (Orgs.). Hematologia: 

métodos e interpretação. São Paulo: Roca, 2013.(Minha Biblioteca) 

DISCIPLINA: Laudos e Pareceres em Biomedicina 

EMENTA: Estudos de casos clínicos para emissão de laudos e pareceres nas diversas 

áreas da análises clínicas.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FAILACE, Renato; FERNANDES, Flavo. Hemograma: manual de interpretação. 6. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2015. (Minha Biblioteca) 

TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 10. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2012. (Minha Biblioteca) 

VAZ, Adelaide J.; TAKEI, Kioko; BUENO, Ednéia Casagrande. Imunoensaios: 

fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. (reimpressão 

2012) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FARIA, José Lopes de. Patologia geral: fundamentos das doenças, com aplicações 

clínicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. (reimpressão 2010)  

GONÇALVES, Wagner José. Ginecologia oncológica. Rio de Janeiro: Atheneu, 2014. 

MOTTA, Valter T. Bioquímica clínica para o laboratório: princípios e interpretações. 4. 

ed. Porto Alegre: Missau, 2003. 

REICHE, Edna Maria Vissoci (Org.). Abordagem interdisciplinar em análises clínicas: 

estudo de casos clínicos. 2. ed. rev. ampl. Londrina: EDUEL, 2009. 

ZEIBIG, Elizabeth. Parasitologia clínica: uma abordagem clínico-laboratorial. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2014. 

DISCIPLINA: Métodos Auxiliares de Investigação Clínica. 

EMENTA: Métodos e técnicas laboratoriais mais relevantes para auxiliar na 
investigação clínica, no laboratório clínico e pesquisa, abordando as principais 
vantagens e desvantagens de cada método/técnica. Análise crítica comparativa entre 
os testes diagnósticos empregados nas pesquisas e na rotina clínico-laboratorial.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ROSENFELD, Ricardo. Fundamentos do hemograma: do laboratório a clínica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 10. ed. Porto 
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Alegre: Artmed, 2012. (Minha Biblioteca) 

VAZ, Adelaide J.; TAKEI, Kioko; BUENO, Ednéia Casagrande. Imunoensaios: 

fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. (reimpressão 

2012) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FARIA, José Lopes de. Patologia geral: fundamentos das doenças, com aplicações 

clínicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. (reimpressão 2010)  

GONÇALVES, Wagner José. Ginecologia oncológica. Rio de Janeiro: Atheneu, 2014. 

KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica e clínica. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 

2014.  (Minha Biblioteca) 

MOTTA, Valter T. Bioquímica clínica para o laboratório: princípios e interpretações. 4. 

ed. Porto Alegre: Missau, 2003. 

ZEIBIG, Elizabeth. Parasitologia clínica: uma abordagem clínico-laboratorial. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2014. 

 

6º PERÍODO 

DISCIPLINA: Análises toxicológicas e Forenses 

EMENTA: Conceitos de agentes tóxicos. Estudo dos fármacos, medicamentos e drogas 
nos aspectos toxicocinéticos e toxicodinâmicos. Absorção, distribuição e eliminação 
de toxicantes.  Introdução a Perícia Judicial, Bases da Genética Forense, Coleta e 
Documentação de Amostras Biológicas de Interesse Forense, Bioética, Bioinformática, 
Biossegurança e Controle de Qualidade Laboratorial.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OGA, Seizi; CAMARGO, Márcia Maria de Almeida; BATISTUZZO, José Antonio de 
Oliveira. Fundamentos de toxicologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2014. 

MOREAU, Regina Lúcia de Moraes; SIQUEIRA, Maria Elisa Pereira Bastos de. 
Toxicologia analítica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. (Minha 
Biblioteca) 

ABDALLA-FILHO, Elias; CHALUB, Miguel; TELLES, Lisieux E. de Borba. Psiquiatria 
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forense de Taborda. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 

2016. (Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL, Lei 13.105, de 16 março de 2015. Código de processo civil. Diponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm#art1045> 

BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Björn C. (Coord.). As bases 

farmacológicas da terapêutica de Goodman & Gilman. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 

2012. (Minha Biblioteca) 

BORGES-OSÓRIO, Maria Regina et al. Genética humana.3.ed.Porto Alegre: Artmed, 

2013.(Minha Biblioteca) 

LIPAY, Monica V. N.; BIANCO, Bianca. Biologia molecular: métodos e interpretação. 

Rio de Janeiro:  Roca, 2015.  (Minha Biblioteca) 

VERTI, Hugo (Org.). Bioinformática: da biologia à flexibilidade molecular. São Paulo: 

SBBq, 2014. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/bioinfo/ebook/> 

DISCIPLINA: Biomedicina Estética 

Princípos teóricos de Eletroterapia, sonoforese (Ultrasom Estético), iontoforese, 
radiofreqüência estética, Laserterapia, Luz Intensa Pulsada e LED, Peelings químicos e 
mecânicos, Cosmetologia, Carboxiterapia, Intradermoterapia ( Enzimas e Toxina 
Botulinica ), Preenchimentos semi permanentes, Mesoterapia 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  

MAIO, Maurício. Tratado de medicina estética. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011. 3v. 

KEDE, Maria Paulina Villarejo (Coord.). Dermatologia estética. 3. ed. atual. e ampl. 

São Paulo: Atheneu, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAYNES John W.; DOMINICZACK, Marek H. Bioquímica médica. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm%23art1045
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm%23art1045
http://www.ufrgs.br/bioinfo/ebook/
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TOY, Eugene C. Casos clínicos em bioquímica(Lange).3.ed.Porto alegre: AMGH, 2016. 
(Minha Biblioteca) 

COBO, Eulogio P. et al. Toxina botulínica na prática clínica: atlas de pontos 

musculares. Porto Alegre: Artmed, 2009. (Minha Biblioteca) 

MOURÃO JÚNIOR, Carlos Alberto; ABRAMOV, Dimitri Marques. Biofísica essencial. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.(Minha Biblioteca) 

OKUNO, Emico; CALDAS, Ibere Luiz; CHOW, Cecil. Física para ciências biológicas e 

biomédicas. São Paulo: Harbra, 1982.(reimpressão 1986) 

DISCIPLINA: Biotecnologia e bioderivados 

EMENTA: Conceito da Biotecnologia – Biotecnologia clássica - Importância sócio-
econômica - Biotecnologia atual – Engenharia genética - As novas tecnologias: 
transposons, tecnologia do DNA recombinante, cultura de tecidos vegetais e animais – 
Terapia com células-tronco -Aplicação dos princípios da Genética e Citogenética na 
Biotecnologia – Biotecnologia na saúde. Biocombustíveis 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artes médicas, 
2010. (reimpressão 2011) (Minha Biblioteca) 

DE ROBERTIS, Edward M.; HIB, José. De Robertis bases da biologia celular e 
molecular. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (reimpressão 
2015). 

STRACHAN, T. Genética molecular humana. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. (Minha 

Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHANDAR, Nalini; VISELLI, Susan. Biologia: celular e molecular ilustrada. Porto Alegre: 

Artmed, 2011. (Minha Biblioteca) 

GRIFFITHS, Anthony J. F. Genética moderna. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

JORDE, Lynn B. et al. Genética médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 9. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. (Minha Biblioteca) 
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THOMPSON, James S. et al. Genética médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, c2008. 

DISCIPLINA: Citologia Oncótica 

EMENTA: A disciplina introduz conhecimentos fundamentais dos processos 
patológicos gerais. Informações sobre adaptação e lesão celular e consequente 
evolução dos processos patológicos e neoplasias. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GONÇALVES, Wagner José. Ginecologia oncológica. Rio de Janeiro: Atheneu, 2014. 

KUMAR, Vinay et al. Robbins e Cotran, patologia: bases patológicas das doenças. 9. 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

SAITO, Renata de Freitas et al. Fundamentos de oncologia molecular. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHABNER, Bruce A.; LONGO, Dan L. Manual de oncologia de Harrison. 2. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2015. (Minha Biblioteca) 

GRIFFITHS, Anthony J. F. Genética moderna. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 9. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.(Minha Biblioteca) 

TATTI, S. Colposcopia e patologias do trato genital inferior: vacinaçãocontra o HPV. 

Porto alegre: Artmed, 2010.(Minha Biblioteca) 

THOMPSON, James S. et al. Genética médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, c2008. 

DISCIPLINA: Medicina Nuclear e Imaginologia 

EMENTA: Princípios físicos da medicina nuclear. Estudo das diferentes técnicas 
existentes no radiodiagnóstico em correlação com a clínica de diferentes doenças 
presentes em nosso meio. Novas abordagens nas áreas do radiodiagnóstico com 
estudos pré-clínicos e desenvolvimento de novas tecnologias diagnósticas e 
terapêuticas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



 

 

 

 

208 

HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofísica básica. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 

OKUNO, Emico. Radiação: riscos, efeitos e benefícios. São Paulo: Harbra, 1998. 

(reimpressão 2007) 

MOEDDER, U. et al. Diagóstico por imagem: cabeça e pescoço. Porto Alegre:Artmed, 

2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DURÁN, José Enrique Rodas. Biofísica: conceitos e aplicações. 2. ed. Pearson Prentice 

Hall, 2011. (Biblioteca Virtual Pearson) 

GARCIA, Eduardo Afonso Carvavid. Biofísica. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 1998. 

(reimpressão 2011) 

HALLIWELL, Barry; GUTTERIDGE, John M. C. Free radicals in biology and medicine. 4. 

ed. Clarendon: Oxford Univ, 2007. 

SZEJNFELD, Jacob; ABDALA, Nitamar; AJZEN, Sergio. Diagnostico por imagem. 2.ed. 

Barueri: Manole, 2016.  

(Minha Biblioteca) 

WESTBROOK, Catherine. Manual de técnicas de ressonância magnética. 3. ed. 

Guanabara Koogan, 2010. (reimpressão 2012) 

DISCIPLINA: Tecnologia Ambiental e de Alimentos 

EMENTA: Estudo da composição qualitativa e quantitativa de alimentos, assim como 
suas alterações e contaminações, através da análise química e microbiológica embasa 
na legislação específica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FELOWS, P. J. Tecnologia de processamento de alimentos: princípios e práticas. 2. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2006.  

NESPOLO, Cássia Regina. Práticas em tecnologia de alimentos. Porto Alegre: Artmed, 

2015. (Minha Biblioteca) 

CHANG, R. Quimica geral: conceitos essenciais. 4.ed.Porto Alegre: McGraw-Hill, 
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2007.(Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARAÚJO, Júlio Maria de Andrade. Química de alimentos: teoria e prática. 6. ed. atual. 

e ampl. Viçosa: UFV, 2015. 

CECCHI, Heloísa Máscia. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2. 

ed. rev. Campinas: UNICAMP, 2007.  

DAMODARAN, Srinivasan; PARKIN, Kirk L.; FENNEMA, Owen R. Química de alimentos 

de Fennema. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.(Minha Biblioteca) 

SALINAS, Rolando D. Alimentos e nutrição: introdução à bromatologia. 3. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2002. 

ZENEBON, Odair; PASCUET, Neus Sadocco; TIGLEA, Paulo. Métodos físico-químicos 

para análise de alimento. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Disponível em: 

<http://www.ial.sp.gov.br/resources/editorinplace/ial/2016_3_19/analisedealimento

sial_2008.pdf> 

7º PERÍODO 

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado em Biomedicina I 

EMENTA: Acompanhamento e discussão das práticas profissionais sob supervisão 
docente 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAÚJO JUNIOR, Marco Antonio. Ética profissional. 8. ed. rev. atual. São Paulo: R. dos 
Tribunais, 2013. 

BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Björn C. (Coord.). As bases 

farmacológicas da terapêutica de Goodman & Gilman. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 

2012. (Minha Biblioteca) 

 

SKLOOT, Rebecca. A vida imortal de Henrietta Lacks. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BELLINO, Francesco. Fundamentos de bioética: aspectos antropológicos, ontológicos 

e morais. Bauru: EDUSC, 1997. 

http://www.ial.sp.gov.br/resources/editorinplace/ial/2016_3_19/analisedealimentosial_2008.pdf
http://www.ial.sp.gov.br/resources/editorinplace/ial/2016_3_19/analisedealimentosial_2008.pdf
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GARCIA, Maria. Estudos e pareceres de bioética. São Paulo: Método, 2015. 

LOMELI, Mônica Monteiro; RUMJANEK, Franklin David (Orgs.). Técnicas em 
biociências: protocolos comentados para laboratório. Rio de Janeiro: Medbook, 2013. 

OGUISSO, TAKA; ZOBOLI, ELMA LOURDES CAMPOS PAVONE. ÉTICA E BIOÉTICA: DESAFIOS PARA A 

ENFERMAGEM E A SAÚDE. BARUERI: MANOLE, 2006. 

SILVEIRA, Diva Lopes da; FERREIRA, Elvino. Ética e bioética na formação acadêmica. 

Rio de Janeiro: E-Papers, 2009. 

DISCIPLINA: Seminários de Estudos em Biomedicina  

EMENTA: Estudo da abordagem multidisciplinar nas diferentes áreas de atuação 
biomédica 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAÚJO JUNIOR, Marco Antonio. Ética profissional. 8. ed. rev. atual. São Paulo: R. dos 
Tribunais, 2013.  

BYK, Christian. Tratado de bioética. São Paulo: Paulus, 2015. 

SKLOOT, Rebecca. A vida imortal de Henrietta Lacks. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BELLINO, Francesco. Fundamentos de bioética: aspectos antropológicos, ontológicos 

e morais. Bauru: EDUSC, 1997. 

GARCIA, Maria. Estudos e pareceres de bioética. São Paulo: Método, 2015. 

LOMELI, Mônica Monteiro; RUMJANEK, Franklin David (Orgs.). Técnicas em 
biociências: protocolos comentados para laboratório. Rio de Janeiro: Medbook, 2013. 

LA TAILLE, YVES. FORMAÇÃO ÉTICA: DO TÉDIO AO RESPEITO DE SI. PORTO ALEGRE: PENSO, 2008. 
(MINHA BIBLIOTECA) 

SILVEIRA, Diva Lopes da; FERREIRA, Elvino. Ética e bioética na formação acadêmica. 

Rio de Janeiro: E-Papers, 2009. 

DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso I 
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EMENTA: Regras para a Pesquisa Bibliográfica. Preparação de projeto para 
apresentação de monografia. Apresentação de cronograma, justificativa e pré projeto. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GRAY, David. Pesquisa no mundo real. 2.ed.Porto Alegre: Penso, 2011. (Minha 

Biblioteca) 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 13 ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2014.  

SEVERINO, Antônio (Org.). Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: 

Cortez, 2007. (reimpressão 2008) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e 

som: um manual prático. Petrópolis: Vozes, 2002.  

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. O planejamento da pesquisa 

qualitativa: teorias e abordagens. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. (Minha Biblioteca) 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2014. (Minha Biblioteca) 

OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 

2012. 

8º PERÍODO 

DISCIPLINA: Empoderamento Profissional: planejamento para entrada no mercado 
de trabalho 

EMENTA: Empreendedorismo. Como abrir um negócio. Comunicação Profissional e 
Marketing Pessoal. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BORGES-ANDRADE, Jairo E.; ABBAD, Gardênia da Silva; MOURÃO, Luciana. 

Treinamento, desenvolvimento e educação em organizações e trabalho: 

fundamentos para a gestão de pessoas. Porto Alegre: Artmed, 2007. (Minha 

Biblioteca) 

SHANE, Scott. Sobre solo fértil: como identificar grandes oportunidadespara 

empreendimentos em alta tecnologia.Porto Alegre: Bookman, 2005. (Minha 

Biblioteca) 

LACERDA, D. et al. Gestão da inovação e competitividade no Brasil. Porto alegre: 

bookman, 2015. (Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. (Biblioteca Virtual Pearson) 

DORNELAS, Jose Carlos Assis.  Empreendedorismo: transformando idéias em 

negócios. 6. ed. São Paulo: Empreende/Atlas, 2016. (Minha Biblioteca)  

TONET, Helena et al. Desenvolvimento de equipes. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009. 

(reimpressão 2011) 

MASCARENHAS, André Ofenhejm. Gestão estratégica de pessoas: evolução, teoria e 

crítica. São Paulo: Cengage Learning, 2009.(Minha Biblioteca) 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores: 

fundamentos da criação e da gestão de novos negócios. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2006. (Biblioteca Virtual Pearson) 

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado em Biomedicina II 

EMENTA: Acompanhamento e discussão das práticas profissionais sob supervisão 
docente 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAÚJO JUNIOR, Marco Antonio. Ética profissional. 8. ed. rev. atual. São Paulo: R. dos 
Tribunais, 2013. 
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BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Björn C. (Coord.). As bases 

farmacológicas da terapêutica de Goodman & Gilman. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 

2012. (Minha Biblioteca) 

SKLOOT, Rebecca. A vida imortal de Henrietta Lacks. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BELLINO, Francesco. Fundamentos de bioética: aspectos antropológicos, ontológicos 

e morais. Bauru: EDUSC, 1997. 

GARCIA, Maria. Estudos e pareceres de bioética. São Paulo: Método, 2015. 

LOMELI, Mônica Monteiro; RUMJANEK, Franklin David (Orgs.). Técnicas em 
biociências: protocolos comentados para laboratório. Rio de Janeiro: Medbook, 2013. 

LA TAILLE, YVES. FORMAÇÃO ÉTICA: DO TÉDIO AO RESPEITO DE SI. PORTO ALEGRE: PENSO, 2008. 
(MINHA BIBLIOTECA) 

SILVEIRA, Diva Lopes da; FERREIRA, Elvino. Ética e bioética na formação acadêmica. 

Rio de Janeiro: E-Papers, 2009. 

 

 

DISCIPLINA: Libras 

EMENTA: Aspectos legais que fundamentam a Inclusão no contexto escolar Brasileiro. 

A visão contemporânea de aspectos sócio-antropológicos, clínicos e educacionais da 

surdez. A Língua Brasileira de Sinais LIBRAS e os critérios diferenciados da Língua 

Portuguesa para surdos. LIBRAS e noções básicas de: Léxico, Morfologia, e Sintaxe. A 

expressão visual-espacial como recurso facilitador da aprendizagem. Dinâmicas e 

Técnicas para Interpretação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais 

brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. (reimpressão 2009) 

(Minha Biblioteca) 

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. Intérprete de libras. Porto Alegre: Mediação, 
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2009-2015. 

REILY, Lucia Helena. Escola inclusiva: linguagem e mediação. 4ed. Campinas: Papirus, 

2008-2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERNANDES, Sueli. Educação de surdos. Curitiba: Intersaberes, 2012. (Biblioteca 

Virtual Pearson) 

FIGUEIRA, Alexandre dos Santos. Material de apoio para o aprendizado de libras. São 

Paulo: Phorte, 2011. 

GESSER, Audrei. Libras: que língua é essa? : crenças e preconceitos em torno da língua 

de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009.  

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha et al. Libras: conhecimento além dos sinais. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. (Biblioteca Virtual Pearson) 

SKLIAR, Carlos (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 

2012-2015. 

 

DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso II 

EMENTA: Metodologia e Conhecimento. Teorias do conhecimento. Redação e 
Apresentação de Trabalho Científico.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FOWLER JUNIOR, F. J. Pesquisa de levantamento. 4.ed.Porto alegre: Penso, 2011. 

(Minha Biblioteca) 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 13 ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2014.  

SEVERINO, Antônio (Org.). Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: 

Cortez, 2007. (reimpressão 2008) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, Maria Cecilia Marigone de (Org.). Construindo o saber: técnicas de 

metodologia científica. 24 ed. Campinas: Papirus, 2011. 

MÁTTAR, João. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. (Minha Biblioteca) 

BELL, J. Projeto de pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes em educação, saúde e 

ciências sociais. 4.ed. Porto Alegre:Penso, 2007. 

SANTOS, Izequias Estevam dos. Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica. 

8. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. 

SILVA, Moacyr da; ZIMMERMANN, Rogério Dubosselard; DE PAULA, Fernando Jorge. 

Deontologia Odontológica: ética e legislação. São Paulo: Santos Ed., 2011. 
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ANEXO III  

REGULAMENTO ACC - COMPANHIA  NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA  

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES CURRICULARES – ACC 

 

Art. 1º  As Atividades Complementares Curriculares (ACC) compreendidas no currículo 

pleno dos cursos de Graduação da Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza 

Herdy” – UNIGRANRIO são estatuídas pelo presente Regulamento, sendo o seu 

integral cumprimento indispensável para a colação de grau. 

 

Art. 2º  A presente regulamentação de funcionamento atende aos objetivos de: 

a) buscar uma maior integração entre os corpos docente e discente; 
b) flexibilizar o currículo pleno do curso; 
c) proporcionar ao discente maior aperfeiçoamento crítico-teórico e técnico-

instrumental; 
d) aprofundar os graus de multiprofissionalidade e de interdisciplinariedade 

necessários à formação acadêmica dos egressos; 
e) diversificar e enriquecer a formação  humanística oferecida nos Cursos de 

Graduação; 
f) desenvolver no discente a competência de resolver problemas, de construir suas 

próprias oportunidades e de manter-se em processo de atualização de 
conhecimento; 

g) possibilitar ao discente autonomia na ampliação de seu universo cultural e 
enriquecimento de seu processo formativo; 
h) promover a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 

Art. 3º  Os discentes dos Cursos de Graduação deverão cumprir, obrigatoriamente, a 

carga horária de Atividades Complementares Curriculares definida no Projeto 

Pedagógico do Curso a que se encontra vinculado na Instituição. 

   

Parágrafo Único. As horas de que trata este artigo deverão ser cumpridas em, no 

mínimo, duas atividades diversificadas. 
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Art. 4º  As Atividades Complementares Curriculares deverão ser realizadas durante o 

período em que o aluno estiver regularmente matriculado em Curso de Graduação da 

UNIGRANRIO, podendo ser cumpridas a partir do primeiro período de matrícula. 

 

Art. 5º As Atividades Complementares Curriculares a serem reconhecidas para efeito 

de aproveitamento da carga horária encontram-se assim organizadas:  

Grupo I: Atividades de Iniciação à Docência, Pesquisa e Extensão (ACC "1") 

01- Exercício de monitoria 

02- Participação em pesquisas como bolsista ou aluno voluntário. 

03- Participação em atividades de extensão da UNIGRANRIO 

04- Participação em programas e projetos de responsabilidade social e extensão 

universitária da UNIGRANRIO 

05- Participação nos núcleos multidisciplinares da UNIGRANRIO  

06- Participação na gestão de entidades sócio-culturais no âmbito universitário 

07- Participação em atividades de extensão da UNIGRANRIO  

08- Participação em programas e projetos sociais desenvolvidos por outras 

organizações civis. 

09- Participação na comissão organizadora em eventos acadêmico-científicos. 

Grupo II: Atividades para enriquecimento profissional (ACC "2")  

01- Participação em congressos, seminários, conferências, mostras e oficinas 

organizadas por associações de classe ou entidades da área  profissional.  

02- Participação, como ouvinte, em defesas de Trabalho de Conclusão de Curso, 

Dissertação de Mestrado e  Tese de Doutorado. 

03- Participação em Atividades Culturais - teatro, cinema, visitas a exposições.  

04-  Participação em cursos de extensão de natureza acadêmica e profissional na 
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modalidade presencial ou a distância ofertados por instituições universitárias. 

05- Disciplinas cumpridas em outros cursos de graduação da UNIGRANRIO  

06- Realização de Curso Regular de Língua Estrangeira com certificação de no mínimo 

de nível de Intermediário 

Grupo III: Produção e apresentação de trabalhos científicos (ACC "3") 

01- Apresentação de trabalhos em eventos científicos (pôster, resumo, painel, 

apresentação oral), organizadas por associações de classe ou entidades da área 

profissional.  

02- Publicação de artigos em periódicos ou anais de congresso e seminários 

organizados por associações de classe ou entidades da área profissional.  

03- Publicação de resumo em periódico ou anais de congresso organizado por 

associações de classe ou entidades da área profissional 

04- Publicação de capítulo em livro 

05- Criação e produção de tecnologias inovadoras e material didático. 

06- Premiação em eventos científicos organizados por associações de classe ou 

entidades da área profissional.  

 

 

Grupo IV: Vivência profissional complementar (ACC "4") 

01- Realização de estágios não-curriculares desde que oficialmente aprovados pelo 
NUCEN, ou seja com Termo de Compromisso devidamente assinado, antes do início do 
estágio. 
02- Atuação em Empresa Junior e/ou Incubadora de Empresa. 

03- Participação em ligas estudantis reconhecidas no âmbito da UNIGRANRIO. 

04- Participação em intercâmbio universitário desde que aprovado pela PROCE. 

 

Art. 6º  Ficam estabelecidos os seguintes limites e requisitos para aproveitamento da 



 

 

 

 

219 

carga horária: 

 

 

Grupo I: Atividades de Iniciação à Docência, Pesquisa e Extensão 

ATIVIDADES CARGA 

HORÁRIA 

REQUISITOS 

Exercício de Monitoria Até 80h Certificado (NUCEN) 

Participação em pesquisas como 

bolsista ou aluno voluntário.(I.C) 

Até 100h Relatório do Professor 

Orientador ou 

declaração/certificado de 

participação emitido pela 

instituição responsável. 

Participação em programas e 

projetos de responsabilidade social 

e extensão universitária da 

UNIGRANRIO 

Até 100h Certificado da PROCE 

Participação nos Núcleos 

Multidisciplinares da UNIGRANRIO 

 Até 80h Relatório do Professor 

Orientador com validação da 

PROPEP 

Participação na gestão de 

entidades socioculturais no âmbito 

universitário  

Até 20h Ata da eleição e posse. 

Participação em atividades de 

extensão da UNIGRANRIO 

Até 20h Certificado da PROCE 

Participação em programas e 

projetos sociais desenvolvidos por 

outras organizações civis. 

Até 80h Certificado com validação da 

PROCE ou da instituição 

responsável 
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Participação na comissão 

organizadora em eventos 

acadêmico-científicos 

 Até 20h Certificado ou declaração de 

participação com validação da 

PROCE ou da instituição 

responsável 

 

Grupo II: Atividades para enriquecimento profissional 

ATIVIDADES CARGA 

HORÁRIA 

REQUISITOS 

Participação em congressos, 

seminários, conferências, mostras 

e oficinas organizadas por 

associações de classe ou entidades 

da área  profissional 

Até 60h   Certificado ou declaração de 

presença  

Participação, como ouvinte  em 

Defesas de TCC, Dissertação de 

Mestrado e Tese de Doutorado 

assistidas. 

Até 10h Certificado ou declaração de 

presença com validação do 

Coordenador do Curso 

Participação em Atividades 

Culturais - teatro, cinema, visitas a 

exposições 

Até 40h Relatório com validação do 

professor. 

Participação em cursos de 

extensão de natureza acadêmica e 

profissional na modalidade 

presencial ou a distância ofertados 

por instituições universitárias. 

Até 40h Certificado ou declaração de 

presença 

Disciplinas cursadas em outros 

cursos de graduação da 

UNIGRANRIO  

Até 80 h Histórico Escolar ou Boletim de 

Notas 

Realização de Curso Regular de 

Língua Estrangeira com certificação 

Até 20h Certificado ou Declaração do 

Curso 
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de no mínimo  nível  Intermediário 

 

Grupo III: Produção e apresentação de trabalhos Científicos 

ATIVIDADES CARGA 

HORÁRIA 

REQUISITOS 

Apresentação de trabalhos em 

eventos científicos (pôster, 

resumo, painel, apresentação oral), 

organizadas por associações de 

classe ou entidades da área 

profissional 

Até 40h Certificado  

Publicação de artigos e/ ou 

trabalhos completos  em 

periódicos ou anais de congresso e 

seminários organizados por 

associações de classe ou entidades 

da área profissional 

Até 80h Texto publicado no evento 

Publicação de resumo em 

periódico ou anais de congresso 

organizado por associações de 

classe ou entidades da área 

profissional 

Até 60h Texto publicado  no evento 

Publicação de capítulo em livro. 

 

Até 80h Capitulo publicado  

Criação e produção de tecnologias 

inovadoras e material didático. 
Até 60h Relatório com validação do 

professor orientador. 

Premiação em eventos científicos 

organizadas por associações de 

classe ou entidades da área  

Até 40h Declaração comprobatória  
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profissional  

Grupo IV: Vivência profissional complementar 

ATIVIDADES CARGA 

HORÁRIA 

REQUISITOS 

Realização de estágios não 

obrigatórios, desde que 

oficialmente aprovados pelo 

NUCEN, ou seja, com Termo de 

Compromisso devidamente 

assinado, antes do início do estágio 

Até 100h Termo de Compromisso de 

Estágio e declaração da 

empresa com período do 

estágio cumprido. 

Atuação em Empresa Junior e/ou 

Incubadora de Empresa 

Até 100h Atestado de realização e 

apresentação de relatório  

Participação em ligas estudantis 

reconhecidas no âmbito da 

UNIGRANRIO 

Até 20h Atestado de realização e 

apresentação de relatório com 

validação da PROCE 

Participação em intercâmbio 

universitário desde que aprovada 

pela PROCE. 

Até 100h Declaração comprobatória com 

validação da PROCE 

  

Parágrafo Único. Caberá ao Colegiado de cada Curso de Graduação da UNIGRANRIO 

aprovar um quadro de validação da carga horária unitária de cada atividade. 

Art. 7º  As Atividades Complementares Curriculares, quando realizadas durante as 

férias escolares, terão a carga horária computada no semestre letivo subseqüente, 

desde que renovada a matrícula acadêmica. 



 

 

 

 

223 

Art. 8º  Caberá ao aluno solicitar junto ao UniAtendimento durante o período letivo 

parecer final ao Coordenador Acadêmico do Curso sobre o aproveitamento da carga 

horária da atividade realizada, apresentando original e cópia da documentação 

comprobatória.  

   § 1.º  O Coordenador do Curso deverá emitir parecer em, no máximo, 20 (vinte) dias, 

publicando o resultado, procedendo ao registro na ficha do aluno no sistema 

acadêmico, quando for o caso, e encaminhar o processo à Divisão de Administração 

Acadêmica - D.A.A. para arquivo. 

Art. 9º  Caberá ao Coordenador Acadêmico analisar e emitir parecer sobre as 

Atividades Complementares Curriculares regulamentadas por outras IES em caso de 

aluno transferido, observadas as normas deste Regulamento. 

Art. 10  Caberá ao Colegiado de Curso julgar os casos omissos e decidir, em primeira 

instância, sobre os recursos interpostos. 

Art. 11  Este Regulamento integra o currículo pleno de cada  Curso de Graduação da 

UNIGRANRIO como anexo, e entra em vigor na data de sua aprovação pelo CONSEPE. 

 

Este Regulamento foi aprovado pelo CONSEPE e entrou em vigor no dia  7 de julho de 

2013 

Resolução CONSEPE  n.º 40/04  de 7 de julho de 2013 



 

 

 

 

224 

ANEXO IV 

Regulamento Estágio 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

Introdução: 

            

O estágio supervisionado vem a ser uma ferramenta de suma importância 

durante o período acadêmico, onde o aluno aplicará os conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso em atividades práticas diárias estimuladoras do seu desenvolvimento 

profissional. 

Consiste ainda, na fase de preparação do acadêmico para o seu ingresso no 

mercado de trabalho, desenvolvendo atividades que se inter-relacionam e integram a 

formação acadêmica com a atividade prática-profissional. 

Baseado nestas considerações, o presente projeto visa descrever as atividades 

mínimas que são desenvolvidas nos Estágios do Curso de Biomedicina da UNIGRANRIO, 

Razão Social: Ccompnhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura, CNPJ: 

29.403.763/0001-65, localizado no Município de Duque de Caxias/RJ. 

  

Fundamentação legal e definição: 

  

Conforme Resolução nº 2 da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação (CNE/CES n° 2, de 18 de fevereiro de 2003), a formação do 

estudante de Biomedicina da UNIGRANRIO é garantida pelo estágio curricular sob 

supervisão docente, sendo sua carga horária mínima de 680 horas, ou seja, 20% da 

carga horária total do curso. 

  

Objetivos: 
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O objetivo principal do estágio de Biomedicina é a aproximação da teoria 

obtida em sala de aula com a prática profissional. Para que este objetivo seja 

alcançado, pretende-se proporcionar ao aluno oportunidades de integração de 

conhecimentos teóricos e práticos multidisciplinares, por meio da participação em 

situações reais de trabalho, na sua área de formação. 

Deverão também ser oferecidas aos alunos, oportunidades de: 

 Conhecer o papel do biomédico nas diversas áreas de atuação; 

 Conhecer as principais doenças, entendendo sua fisiopatologia, 

etiologia e semiologia, identificando as principais alterações que 

acometem o paciente; 

 Recorrer a outros profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres 

técnicos especializados, quando necessário; 

 Integrar a equipe multidisciplinar de saúde, com participação plena na 

atenção prestada ao paciente e nas discussões de casos; 

 Desenvolver trabalhos e fazer análises técnico-científicas a partir da 

leitura de artigos e estudos dirigidos; 

 Se relacionar de forma humana com alteridade, ética e profissional com 

os pacientes, bem como seus familiares; 

  

Campo de Estágio: 

          

            Considera-se os locais conveniados pela UNIGRANRIO, através do Núcleo de 

Convênios, Estágios e Negócios - NUCEN, onde o estagiário vivenciará a realidade 

profissional, fundamentada em princípios técnicos e éticos adequados, sob supervisão 

competente e com estrutura e recursos adequados, de modo a obter a formação 

profissional em conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos tanto pela 

UNIGRANRIO, quanto pelos órgãos de classe competente. 

            O aluno é incentivado a realizar estágios não obrigatórios, a partir do 5º 
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semestre, que atendam o disposto na Lei 11.788 de 25/09/2008. A busca por estes 

estágios é livre e de responsabilidade do aluno, que deve apresentar à Universidade o 

plano de atividades, que será avaliado pela coordenação do curso por sua 

conformidade com a lei e coerência entre as atividades a serem realizadas e o período 

letivo. Após a apresentação do plano de estágio o aluno deverá encaminhar à 

coordenação do curso um relatório ao final do semestre. Os planos de estágios serão 

semestrais. Tendo em vista o caráter profissionalizante da iniciação científica no 

âmbito da atuação do biomédico, a mesma poderá ser aprovada como estágio, desde 

que devidamente homologada junto ao curso e ao Núcleo de Convênios, Estágios e 

negócios (NUCEN) e com plano de atividades estabelecido. 

Se a carga horária de estágio não obrigatório for de no mínimo 500 horas, e 

compreendido nas habilitações pesquisa/docência biomédicas, o aluno poderá 

requerer uma declaração da área de formação a ser emitida pela IES, para que 

posteriormente possa ser utilizado na homologação junto ao conselho da classe em 

uma segunda habilitação. 

No sétimo e oitavo períodos, os alunos frequentam dois semestres de estágio 

supervisionado totalizando 680 horas, das quais no mínimo de 500 horas em uma das 

áreas de atuação biomédicas para fazer jus a habilitação. Além das instituições 

conveniadas, ofereceremos internamente e de acordo com a demanda, estágio 

supervisionado em uma das áreas de atuação biomédicas. 

  

Requisito Básico: 

  

            Para o estágio ter o significado desejado e o estudante alcançar os objetivos 

pretendidos, faz-se necessário que o mesmo tenha o domínio de um conjunto de 

conhecimentos específicos e gerais, estando de acordo com a fase curricular. 

O estágio supervisionado obrigatório em Biomedicina será realizado a partir do 

sétimo período compreendendo duas etapas de 340 horas, a saber: 
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Distribuição da carga horária dos estágios supervisionados. 

Disciplinas CH Habilitação 

Estágio Supervisionado I 340 h Conferem a habilitação dentre as 35 áreas de 

atuação, quando completadas 500h Estágio Supervisionado II 340 h 

TOTAL 680 h 500 h 

  

  

Supervisão do Estágio: 

  

            O estágio supervisionado ocorrerá de 2 formas: 

  

- Curricular (obrigatório): 

  

O aluno é supervisionado por docentes da Unigranrio ou de instituições 

parceiras, com experiência profissional de no mínimo cinco anos, tendo como meta 

estabelecida uma rotina de trabalho com orientações pedagógicas individuais e em 

grupo. São realizadas atividades de estudos dirigidos, reuniões de supervisão, estudo 

de casos, apresentação de artigos científicos e outras, estimulando sempre o raciocínio 

clínico do estudante e com o aprimoramento da práxis do aprender fazendo. 

            São descritas abaixo algumas atribuições do professor de estágio: 

 Orientar e acompanhar as atividades práticas realizadas pelos 

estagiários; 

 Supervisionar a execução do estágio com base no Plano de Estágio; 

 Detectar e corrigir possíveis desvios comportamentais e atitudinais dos 

alunos, no decorrer da execução das atividades; 

 Orientar os estagiários, com vista a uma postura profissional, ética e 

compromissada; 
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 Elucidar dúvidas sobre assuntos relativos ao estágio; 

 Estimular e orientar quanto à participação em eventos e atividades 

técnico-científicos, assim como didáticas e discussão de casos; 

 Encaminhar à coordenação de estágios a documentação comprobatória 

do estágio dos alunos, já devidamente analisada e assinada para a 

finalização do processo administrativo de estágio, junto ao NUCEN. 

  

- Não obrigatório: 

  

            As atividades de campo realizadas pelos estagiários deverão ser supervisionadas 

por um profissional com habilitação na área de formação, a saber. 

Distribuição da carga horária dos estágios não obrigatórios. 

Requisito CH Habilitação 

Homologar junto a 

coordenação e ao 

NUCEN a iniciação 

científica ou o TCE, 

seguindo as normas 

institucionais 

500 h Conferem a habilitação em áreas de 

pesquisa/docência, quando completadas 500h 

validadas e supervisionadas pelo NDE 

TOTAL 500 h 500 h 

  

            São atribuições do Supervisor de estágio: 

 Acompanhamento de toda e qualquer atividade realizadas pelos 

estagiários, conforme programação; 

 Avaliar as atividades de campo; 

 Propor situações desejáveis para o alcance dos objetivos definidos; 

 Auxiliar o estagiário na elaboração do Plano de Trabalho e Relatório 

Final de Estágio; 
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 Encaminhamento à coordenação de estágios da documentação 

comprobatória do estágio dos alunos, já devidamente analisada e 

assinada para a finalização do processo administrativo do estágio. 

  

Interação: aluno-estágio 

         

Caberá ao aluno cumprir o seu período de estágio de campo, atendendo às 

seguintes determinações: 

  

 Encaminhar à coordenação de estágios a documentação comprobatória do 

estágio dos alunos, já devidamente analisada e assinada para a finalização do 

processo administrativo de estágio, junto ao NUCEN. 

  Zelar pelo patrimônio da empresa; 

 Utilizar equipamentos de proteção individual e coletiva de forma adequada; 

 Aceitar críticas tendo em mente que estas são boas oportunidades de 

melhoria; 

 Conhecer o plano de ensino que foi construído pelo professor supervisor do 

estágio; 

 Analisar a programação do estágio que foi construída pelo preceptor da 

instituição; 

 Observar o regulamento interno da empresa em que estagiará, assumindo 

responsabilidades e interessando-se pelos seus programas de atividades; 

 Comparecer assídua e pontualmente a todas as atividades propostas de 

estágio; 

 Levar as dificuldades prático-teóricas encontradas em seu estágio ao preceptor 

da UNIGRANRIO e/ou preceptor da instituição; 

 Elaborar e redigir com o auxílio do supervisor, o Plano de Estágio e o Relatório 

Final de Estágio conforme as normas estabelecidas pela disciplina de estágio; 
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 Encaminhar conforme cronograma divulgado pela Instituição toda 

documentação comprobatória referente à conclusão de estágio; 

 Obter a nota mínima para conclusão do estágio. 

 

Avaliação do Estágio 

  

No ano de 2005-I, o CONSEPE baixou uma resolução modificando o sistema de 

avaliação do curso. O processo de avaliação seguirá as diretrizes da UNIGRANRIO, 

devendo necessariamente envolver a avaliação de conhecimentos, habilidades e 

atitudes do aluno, tendo como parâmetros os objetivos definidos para a disciplina. 

O processo avaliativo deverá ser composto de uma avaliação no final do 

semestre, sendo que esta deverá envolver diferentes estratégias para que se alcancem 

os objetivos propostos. Essa avaliação deverá conter dois instrumentos, com 

estratégias que avaliem os conhecimentos disciplinares, as habilidades do 

desempenho profissional e as atitudes apropriadas aos profissionais de saúde, com 

foco especial para o biomédico: 

1 – Conhecimentos disciplinares – Provas objetivas e/ou dissertativas, estudos de 

casos, elaboração de resumos, sínteses de entendimento de textos, construção de 

textos, resenha de livros, críticas de artigos ou outros apropriados; 

2 – Habilidades requeridas – Testes de habilidades de desempenho, através de 

simulações, vivências, dramatizações, laboratórios de internalizações e/ou 

externalizações, ou outras práticas apropriadas; 

3 – Atitudes Apropriadas – avaliação de condutas comportamentais, através de 

vivências situacionais, em simulações das realidades de enfrentamento profissional, ou 

das práticas do seu cotidiano. 

Os instrumentos avaliativos poderão adotar os critérios de somatório, média 

aritmética, ou média ponderada, para se chegar a média da avaliação única. 

            Para obter a aprovação, o aluno deverá atingir nota 6,0 (seis)  



 

 

 

 

231 

Avaliação nota única  => 6,0. 

                                                     

Considerações Finais: 

  

O Processo de ensino-aprendizagem do curso de biomedicina da UNIGRANRIO 

está comprometido com uma formação generalista, crítica e reflexiva, compatível com 

os padrões culturais, regional e nacional, baseado em parâmetros éticos e bioéticos, 

onde o aluno é considerado sujeito da aprendizagem, envolvido na relação teoria-

prática, sendo o professor um facilitador do processo. 

Independentemente de caminhos é importante desenvolver nesses jovens 

profissionais o espírito empreendedor e a consciência de que o processo educacional 

não se encerra na universidade, mas será uma constante na sua prática profissional. 

As atividades práticas deverão ser desenvolvidas de forma gradual e em nível 

crescente de complexidade desde o seu início. O discente deverá estar envolvido em 

atividades desde observação, coparticipação e participação, além de estagiar nas 

diferentes áreas e níveis de atuação do biomédico. 

A formação do Biomédico é garantida no desenvolvimento de estágios 

curriculares, sob supervisão docente. A carga horária do estágio curricular 

supervisionado deverá atingir 20% da carga horária total do curso de graduação. 

Todo estágio tem regimento próprio, contemplando o planejamento das 

atividades, seu acompanhamento e o processo contínuo de avaliação. Para que ocorra 

o convênio entre a UNIGRANRIO e as instituições responsáveis pelos diferentes 

cenários de estágio é necessário que as mesmas estejam dentro da filosofia do curso e 

que suas estruturas, tanto física quanto humana, estejam adequadas tanto para 

receberem os nossos alunos como para fornecerem um ensino dentro do mais alto 

nível técnico-científico. Todavia, outra forma e/ou possibilidade de convênio foi 

idealizada utilizando o nosso professor na instituição a ser conveniada, possibilitando 

assim a realização da carga horária total dos acadêmicos. 
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ANEXO V 

Regulamento TCC 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

Disposições Preliminares: 

 

A elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) faz parte dos 

requisitos mínimos para obter o título de Bacharel em Biomedicina. O TCC deve 

abordar temas concretos, de preferência relacionados a algum aspecto da 

Biomedicina, podendo ser no formato de artigo científico, de pesquisa em geral, artigo 

de revisão, pesquisa experimental, monografias ou qualquer outro trabalho de cunho 

científico. 

Poderá ser desenvolvido individualmente, em dupla ou trio e orientado por um 

docente desta IES (UNIGRANRIO), podendo inclusive ter a parceria de docentes e 

discente de outros cursos.  

A apresentação do TCC segue a mesma estrutura de publicação científica, 

devendo ser feita com base nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), adotando modelos diferentes que atendem as necessidades estruturais de 

cada tipo de trabalho. Os trabalhos envolvendo Seres Humanos deverão 

obrigatoriamente ser previamente submetidos á avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da UNIGRANRIO (CEP). 

As monografias deverão ser formatadas nos moldes padronizados pela 

UNIGRANRIO (Guia para elaborar e estruturar trabalhos monográficos de conclusão de 

curso) e que está pautada nas normas da ABNT; os artigos científicos quer sejam em 

pesquisa de campo, estudo de caso e ou artigos de revisão deverão compor o formato 

de publicação em revistas científicas acrescidas de capa, folha de rosto, folha de 

aprovação, dedicatória e agradecimento. O conteúdo do trabalho deve demonstrar 

uma boa familiaridade do estudante para com a literatura sobre algum tema na área 
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da saúde, bem como sua capacidade de análise e expressão na forma escrita, 

empregando os conhecimentos teóricos e metodológicos obtidos ao longo do Curso de 

Graduação em Biomedicina. Cada TCC poderá ser apresentado por no máximo três 

alunos. 

 

Da Orientação e dos Orientadores: 

 

 Os professores orientadores dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

obrigatoriamente deverão ser professores da UNIGRANRIO escolhidos pelos alunos, de 

acordo com a temática do trabalho e a linha de pesquisa ao qual o professor está 

inserido. 

 

Do Professor Orientador: 

 

a. Apresentar ao docente de TCC a relação de seus orientandos com os respectivos 

temas de pesquisa; 

b. Orientar os estudantes nos horários e locais previamente agendados; 

c. Cobrar presença dos estudantes aos encontros presenciais ou virtuais de 

orientação, acompanhamento e correções dos trabalhos; 

d. Atribuir tarefas e cobrar relatórios periódicos dos orientandos de tal forma a 

garantir a realização dos trabalhos dentro do prazo legal e com a qualidade 

adequada; 

e. Indicar para a Coordenação o nome de dois outros professores que irão compor a 

banca examinadora na ocasião da entrega e da defesa do trabalho; 

f. Cobrar dos orientandos a entrega do relatório final do trabalho aos membros da 

banca examinadora dentro do prazo estipulado pela Coordenação, antes de sua 

entrega final. 

g. Deverá orientar no máximo 5 trabalhos por semestre. 
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Dos Orientandos: 

 

O aluno deverá procurar um professor orientador cuja área de pesquisa esteja 

relacionada com o trabalho a ser desenvolvido (Trabalho de Conclusão de Curso); 

A responsabilidade pelos resultados apresentados no trabalho bem como os 

dados e quaisquer outras informações nela contidas são de inteira responsabilidade do 

estudante que as elaborou. 

 

Caberá ao estudante: 

 

a. Comparecer às reuniões combinadas com o professor orientador, cuja presença 

será formalmente cobrada, e apresentar os relatórios periódicos que lhe forem 

solicitados para o bom andamento e qualidade do trabalho; 

b. Elaborar seu trabalho de acordo com as disposições contidas neste regulamento e 

com as orientações da Coordenação; 

c. Cumprir o calendário de atividades divulgado pela Coordenação, e se submeter a 

defesa em banca examinadora. 

 

Penalidade: 

 

a. O acadêmico que não cumprir com o prazo de entrega de relatórios poderá ter 

prejuízos como preda de pontos no cálculo de sua avaliação; 

b. Os alunos que não comparecem aos dias de aula de TCC terão suas faltas 

computadas podendo chegara reprovação caso das faltas exceda a 25% da 

carga horária. 

c. Caso o aluno não compareça no dia e hora estipulada para a apresentação do 

TCC será reprovado, salvo os casos que forem apresentadas justificativas por 
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escrito para posterior análise da coordenação do Curso sem a certeza da 

aceitação e aprovação. 

d. Caso o aluno também não entregue o material impresso/formato digital não 

obterá o registro de nota atribuída. 

e. O trabalho que for identificado plágio ou sem o devido reconhecimento ou 

crédito dos autores, haverá a anulação do TCC com atribuição de grau zero 

conforme o Código de Ética e Disciplina da UNIGRANRIO (Capítulo IV, art.10 no 

item III). Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Escola de Ciências 

da saúde. 

 

Da Avaliação: 

 

 A banca examinadora será composta por 2 examinadores interno (professores 

da UNIGRANRIO), um orientador e o professor da disciplina de TCC como  presidente 

da banca. 

 A nota será composta pela avaliação do orientador, pelos professores da banca 

que atribuirá grau a forma escrita e ao desempenho do aluno na apresentação oral e 

pelo professor da disciplina de TCC. 

 O tempo de apresentação oral do discente será de no mínimo de 10 min não 

podendo exceder a 15 min. Posteriormente os discentes podem ser arguidos pelos 

membros da banca em um tempo inferior a 10 minutos com a retomada da palavra 

para o discente para responder à arguição que não poderá ultrapassar o tempo de 5 

min. 

 Não há nenhum instrumento de recuperação à nota atribuída ao TCC, sendo 

assim nos casos de reprovação o mesmo se torna definitivo. 

 Não poderá haver alunos não inscritos na disciplina inseridos em projetos ou 

pesquisa que posteriormente subsidiará a um TCC. 

 Todo professor do curso de Biomedicina deverá estar disponível para participar 
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das bancas, conforme designação da Coordenação do curso. 

 A Coordenação elaborará calendário semestral, fixando as datas e prazos 

limites para entrega do relatório final do trabalho à banca examinadora. 

 O TCC entregue após o prazo definido não mais será aceito e somente poderá 

ser apresentado no semestre seguinte. 

 Após a data limite de entrega dos relatórios finais, a Coordenação divulgará a 

composição das bancas examinadoras. 

 A atribuição da nota final dar-se-á após a entrega aos membros da banca 

examinadora. 

 O professor orientador deve apresentar ao outro membro da banca julgadora 

apreciações que levem em consideração: 

a. O interesse do estudante; 

b. A frequência do estudante às reuniões de orientação; 

c. O cumprimento das várias etapas do plano de trabalho; 

d. A entrega, na data programada, dos relatórios parciais solicitados pelo orientador; 

e. A qualidade do trabalho final, no que concerne à sua essência, conteúdo e forma. 

 Será considerado aprovado na disciplina TCC o estudante que tiver cumprido os 

requisitos de frequência mínima exigida pela Universidade do Grande Rio e obtiver 

nota final igual ou superior 6,0 pontos no relatório final do trabalho. 

 O estudante terá no máximo 30 dias, após a nota divulgada pela banca 

examinadora, para realizar as correções que porventura tenham sido exigidas e/ou 

sugeridas ao seu trabalho. 

 A versão final do trabalho, devidamente encadernada, juntamente com o CD 

contendo o resumo e a citação bibliográfica do trabalho, devem ser entregues à 

Coordenação dentro do prazo estipulado no início de cada semestre letivo. A não 

observância dessa exigência resultará na reprovação do estudante. 
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ANEXO VI 

REGULAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E 

PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO 

“PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY” - UNIGRANRIO 

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 1º  Os Laboratórios de Ensino de Graduação e Pós-graduação da UNIGRANRIO 

estão constituídos pelos seguintes espaços físicos: 

I. Laboratórios Multidisciplinares  

II. Laboratórios de Morfologia I (Anatomia Humana e Veterinária) 

III. Laboratórios de Morfologia II (Microscopia e Microprojeção) 

IV. Laboratórios de Vivências 

V. Laboratórios de Ciência dos Alimentos 

VI. Laboratório de Avaliação Nutricional  

VII. Laboratórios de Ciências Naturais  

VIII. Laboratório de Ensino de Ciências e Biologia 

IX. Laboratórios de Estética  
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CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2º  Os Laboratórios de Ensino de Graduação e de Pós-Graduação têm por 

objetivos proporcionar, prioritariamente, a realização das atividades práticas previstas 

nos programas das disciplinas dos diferentes Cursos da Unigranrio e apoiar o 

desenvolvimento de projetos de iniciação científica, de pesquisas e de extensão 

aprovados pelas pró-reitorias responsáveis, desde que atendidos os encaminhamentos 

previstos neste regulamento. 

CAPÍTULO III 

DOS PRINCÍPIOS 

 

Art 3º  Constituem princípios dos Laboratórios de Ensino: 

I. Buscar a excelência no atendimento e nos serviços prestados aos seus usuários; 

II. Aperfeiçoar continuamente o corpo técnico; 

III. Cumprir e fazer cumprir as normas de biossegurança e de gerenciamento de 

resíduos estabelecidas pela legislação vigente, em parceria com as Comissões 

de Biossegurança e de Resíduos da UNIGRANRIO; 

IV. Utilizar com parcimônia e responsabilidade os recursos institucionais destinados 

ao funcionamento dos laboratórios. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS USUÁRIOS 
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Art 4º  São usuários dos Laboratórios de Ensino: 

I. alunos e professores dos cursos de graduação e pós-graduação da UNIGRANRIO; 

II. monitores e estagiários vinculados aos programas de ensino, iniciação científica, 

pesquisa e extensão da UNIGRANRIO. 

 

Art 5º  Compete aos usuários: 

I. zelar pelo patrimônio dos laboratórios; 

II. cumprir as normas estabelecidas pela coordenação para o uso dos laboratórios;  

III. trajar-se de acordo com as normas de biossegurança e de segurança; 

IV. utilizar os equipamentos de proteção individual – EPI’s e coletiva – EPC’s, 

quando necessários; 

V. requisitar, com antecedência, o agendamento do espaço físico indicando a 

finalidade, os equipamentos e materiais necessários à atividade;  

VI. comunicar danos e irregularidades aos funcionários dos laboratórios ou 

diretamente ao coordenador a fim de que sejam tomadas as devidas 

providências; 

VII. cumprir as normas de segurança e de descarte de resíduos da UNIGRANRIO, 

acatando as determinações da Comissão de Biossegurança, de Gerenciamento 

de Resíduos, da Brigada de Incêndio e da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes – CIPA. 

VIII. agir em conformidade com o Código de Ética da UNIGRANRIO. 
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CAPÍTULO V 

DA OCUPAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 

 

Art 6º   A ocupação dos Laboratórios de Ensino se dá, prioritariamente, para o 

desenvolvimento das aulas práticas dos cursos de graduação da UNIGRANRIO, nos 

diferentes semestres. 

 

Parágrafo único.  O agendamento dos Laboratórios para aulas de pós-graduação, 

desenvolvimento de atividades práticas ligadas aos projetos de iniciação científica e de 

pesquisa e cursos e eventos extensionistas é direcionado para os horários ociosos ou 

de baixa ocupação pelas aulas da graduação.   

 

Art 7º  O agendamento dos Laboratórios de Ensino somente pode ser realizado por um 

docente da UNIGRANRIO e da disciplina relativa à aula prática, devendo oficializar o 

pedido à Coordenação dos Laboratórios com, no mínimo, duas semanas de 

antecedência, utilizando para tal o documento próprio, disponível no Portal em 

Documentos Institucionais → Requisição de Aula Prática – Laboratório Multidisciplinar 

(anexo). 

 

Art 8º Os Laboratórios de Ensino funcionam, nos turnos da manhã, tarde e noite, de 

segunda a sexta-feira, de 8h às 21h45min., e aos sábados de 8h às 17h. 

 

Art 9º A ocupação dos Laboratórios de Ensino por alunos em atividades extra 
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disciplinares deverá ser previamente agendada e só será permitida mediante a 

presença do funcionário do laboratório ou professor responsável. 

 

Art 10º  O empréstimo ou a transferência de equipamentos e de materiais é realizado 

mediante solicitação prévia e por meio de formulário específico, sendo autorizado pela 

Coordenação que verificará a viabilidade do atendimento. 

CAPÍTULO VI 

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

 

Art 11º  Os Laboratórios de Ensino são coordenados por um funcionário técnico-

administrativo subordinado à Pró-Reitoria Administrativa. 

 

Art 12º   São atribuições do Coordenador dos Laboratórios de Ensino da 

UNIGRANRIO:   

I. atuar como chefia imediata dos funcionários dos laboratórios de ensino para fins 

de controle de assiduidade, avaliação, férias, e outros, junto ao Setor de 

Recursos Humanos; 

II. gerenciar o processo de movimentação de pessoal técnico-administrativo e de 

estagiários dos Laboratórios em conformidade com as normas do Setor de 

Recursos Humanos; 

III. responsabilizar-se pelo uso adequado e pela conservação do patrimônio dos 

Laboratórios; 

IV. garantir o registro, o estoque e a conferência dos equipamentos e dos materiais 

de consumo e permanente;  
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V. tomar as medidas necessárias à reparação ou substituição dos equipamentos 

defeituosos e reposição de materiais; 

VI. gerenciar o uso e a ocupação das dependências dos Laboratórios; 

VII. analisar e providenciar, quando factíveis, as solicitações de empréstimo ou 

transferências de equipamentos e materiais; 

VIII. exercer o controle das compras, do estoque e da prestação de contas dos 

Laboratórios; 

IX. participar da elaboração do orçamento dos Laboratórios em conjunto com Pró-

Reitoria, SEFIN e SECOM. 

X. cumprir e fazer cumprir as decisões da Pró-Reitoria Administrativa;  

XI.propor políticas de uso e otimização dos laboratórios; 

XII.avaliar, junto aos usuários, o desempenho dos funcionários técnicos no exercício 

de suas atividades;  

XIII. garantir o cumprimento das normas de segurança, biossegurança e descarte de 

resíduos em conformidade com a legislação e as normas institucionais; 

XIV. implantar indicadores de qualidade para avaliar e monitorar os serviços 

prestados pelo laboratório; elaborar relatório anual das atividades e 

encaminhá-lo ao Pró-Reitor de Administrativo. 

 

 

Art 13º  São atribuições dos funcionários dos Laboratórios de Ensino: 

I. zelar pelo funcionamento e pela organização dos laboratórios; 

II. supervisionar e orientar o uso correto de equipamentos de segurança individual 

– EPI’s e coletivo – EPC’s; 

III. controlar o uso de materiais de consumo; 
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IV.corresponsabilizar-se pela guarda, manutenção e conservação geral dos 

laboratórios, dos equipamentos e de todo o material neles utilizados, zelando 

pelo seu bom uso;  

V. impedir a saída de qualquer equipamento, insumo ou reagente dos laboratórios 

sem a aprovação do coordenador; 

VI.zelar pela segurança na utilização de equipamentos e materiais pelos alunos. 

VII.comunicar ao coordenador de laboratório qualquer irregularidade ocorrida 

neste, bem como necessidade de conserto de equipamentos; 

VIII. testar periodicamente os equipamentos de segurança dos laboratórios 

(chuveiro, lava-olhos, etc.). 

IX.preparar, conservar, desinfetar e descartar materiais e substâncias;  

X.manter os laboratórios fechados e com luzes e aparelhos de ar desligados, 

quando fora do período de aula. 

XI. preparar os equipamentos e materiais solicitados pelos professores para as aulas 

práticas, colaborando para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; 

XII.manter registro diário das aulas, utilização de materiais, equipamentos, 

reagentes e ocorrências. 

 

 

Art 14º  São atribuições dos professores que utilizam os Laboratórios de Ensino: 

I. planejar, comunicar e acompanhar as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas nos laboratórios; 

II.  reservar o laboratório para a aula prática com pelo menos uma semana de 

antecedência, através de formulário de Requisição de Aula Prática, via portal 

UNIGRANRIO disponível em Documentos Institucionais; 

III. orientar o destino final para os resíduos produzidos durante a realização da aula 

prática de acordos com as normas institucionais; 
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IV. utilizar e exigir dos alunos o uso dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s 

e de Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC’s; 

V. comunicar irregularidades ao coordenador dos Laboratórios de Ensino a fim de 

que sejam tomadas as devidas providências; 

VI. zelar pelo patrimônio do laboratório que está sendo utilizado; 

VII. responsabilizar-se pela organização do material utilizado nas atividades práticas, 

orientando os alunos a manter o laboratório em ordem.  

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art 15º  A estrutura e o funcionamento dos laboratórios para as aulas práticas são 

definidas conjuntamente pelas Coordenações de Cursos, Direção da Escola e 

Coordenação de Laboratórios. 

 

Art 16º  Os casos omissos neste regulamento são resolvidos pela coordenação de 

laboratórios e a direção das escolas. 

 

Parágrafo único: Os casos mais graves serão encaminhados à Pró-Reitoria 

Administrativa para deliberação ou providências cabíveis, de acordo com o Regimento 

Interno da UNIGRANRIO. 

 

Art 17º  Este Regulamento entra em vigor na data da sua aprovação. 


