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1. PROJETO PEDAGÓGICO  

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIGRANRIO 

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 nº3330322370 

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. 

Recredenciamen

to 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. 

Estatuto Resolução CONSEPE nº 42, de 30 de outubro de 2012. 

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

A Sociedade Nilza Cordeiro Herdy sucedeu a Associação 

Fluminense de Educação- AFE, entidade sem fins lucrativos, com seus 

atos constitutivos inscritos no Cartório de 2º Ofício da Comarca de Duque 

de Caxias, sob o número 682, do Livro A, fls 100, com Certificado de 

Entidade de Fins Filantrópicos, 1972. 
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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. 

 

 

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. 
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1.3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

Curso: Farmácia         

Modalidade: Presencial         

Formação: Bacharelado         

Área: Saúde         

Campus: Duque de Caxias         

Número de vagas: 180 anuais (45 vagas semestrais por turno)         

Situação Legal: Curso credenciado pelo Decreto 91032/1985, apresentando como 

último ato regulatório a Portaria MEC Nº 823, DOU 30/12/2014. 

        

Coordenação do Curso: Andréia Bartachini Gomes         

Nome da Mantida                 

 Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy-UNIGRANRIO 

Endereço de funcionamento do Curso 

 Endereço: Rua Prof. José de Souza Herdy, 1160 - CEP: 25.071- 200 

Cidade: Duque de Caxias - Bairro: 25 de Agosto - UF: RJ   

  

Carga Horária Total do Curso 

 4420h                  

Tempo para integralização  

 Mínimo:  10 semestres 

Máximo:  20 semestres 

Regime acadêmico                 

 Semestral                 

ATOS LEGAIS 

Situação e Ato legal 

Curso Credenciado pelo Decreto 91032/1985, apresentando como último ato regulatório a Portaria 

Nº 823, de 30 de Dezembro de 2014, de Renovação de Reconhecimento. 

ENADE 

2,0 

Conceito Preliminar do Curso- CPC 

3,0 

 



      PROJETO PEDAGÓGICO CURSO DE FARMÁCIA _CURRÍCULO 113  

9 
 

1.4. DADOS SOCIOECONÔMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DA REGIÃO  
 

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  fator de promoção e desenvolvimento da qualidade 

de vida.  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. 

Como resultado dessa expansão os municípios da Baixada Fluminense apresentam tensões sociais 

decorrentes da ocupação desordenada. Estes sofrem com a desigualdade social, problemas graves de 

saneamento básico, domínio político, risco social, altos índices de doenças, de exclusão, de violência urbana 

e, consequentemente, baixa autoestima (OLIVEIRA & RODRIGUES, 2009). 

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 12.280.703 habitantes (IBGE, 2015), 

correspondendo a 74% da população estadual (16550024 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 a maior parte da força econômica do 

Estado do Rio de Janeiro. É o segundo maior polo industrial brasileiro, com destaque para indústrias 

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

siderúrgicas, têxteis, gráficas, indústrias de bebidas e moveleiras.  

Recentemente foi percebida significativa mudança em seu perfil econômico, que se apresenta agora 

como pólo nacional do setor terciário, com destaque para serviços e negócios.  

Os indicadores apresentados acima não garantem o equilíbrio na distribuição de renda entre os 

munícipes. No Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que decorre de três dimensões básicas do  
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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, 2013).  

Assim como as demais cidades que compõe a Baixada Fluminense (17 municípios) Duque de Caxias 

também apresenta fortes contradições, a distribuição desigual ou ineficiente de equipamentos sociais, a 

insuficiência de habitação, a dificuldade de transporte urbano, de saneamento e de coleta de lixo são desafios 

cotidianos a serem enfrentados. Um dos reflexos disso pode ser notado a partir da análise do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica, mesmo em elevação nos últimos anos, o melhor desempenho da 

cidade foi a de 2011 que atingiu a nota média de 4,2 (índice pode variar de 0 a 10). 

A degradação ambiental e o assentamento desordenado conferem à Baixada Fluminense uma 

característica de favelização. Duque de Caxias sediou por 34 anos o maior aterro sanitário da América Latina 

(Fig. 1), 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 da Guanabara pelo 

lixo de toda origem, gerando grande impacto ambiental (BASTOS, 2007).  

 

Fig. 1. o Aterro Metropolitano do Rio de Janeiro, localizado bairro Jardim Gramacho. Fonte:www.google.com, 
acesso em 27/02/2013. 

 

Além de todos os problemas de saúde que um lixão promove, houve também a ocupação desordenada 

das proximidades do aterro, acarretando na geração de vários bolsões de pobreza. O povo que se dirigiu para 

esta área de Duque de Caxias buscava além de moradia, uma forma de alimentar a família com os resíduos 

imprestáveis da cidade, disputando-os com os urubus, sobrevivendo da coleta de lixo e vendendo materiais 

para reciclagem1 (Fig. 2). 

                                                           
1 O lixão do Jardim Gramacho serviu de palco para a elaboração do premiado documentário Estamira (2005), do cineasta 

Marcos Prado. Além de entrar em contato com o universo fantástico da Estamira o documentário favorece uma visão 
clara da dimensão do lixão de Gramacho e da sua importância econômica para a comunidade local. 
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Fig. 2. Coleta de Resíduos  do Aterro Metropolitano por população local. Fonte: Documentário Estamira 

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 pelo depósito. 

Apesar de seu fechamento, as consequências ambientais, sociais e morais persistem nestas 

comunidades negligenciadas pelo poder público. O bairro Gramacho foi escolhido para receber 

aproximadamente 8.000 toneladas diárias de lixo do Rio de Janeiro e Grande Rio por estar convenientemente 

escondido dos olhos dos governantes e da população afortunada.  

Outro problema urbano importante no Rio de Janeiro refere-se à violência, os resultados da pesquisa 

realizada pelo Observatório das Metrópoles que correlacionou o número de mortes violentas por 100 mil 

habitantes no Estado do Rio de Janeiro, apontaram Duque de Caxias em segundo lugar (70,4/100mil), ficando 

atrás do município vizinho Belford Roxo (77,6/100mil) (Observatório das Metrópoles, 2009).  

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, 

que são essenciais para a promoção da qualidade de vida e 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 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, futuramente. Estas são cidades, a 

exemplo de Duque de Caxias, com expressivo contingente populacional, apresentando os problemas comuns 

a toda Região Metropolitana.  São cidades que vêm buscando amadurecimento político e cultural bem como 

a melhoria  em saneamento básico, urbanismo, saúde, segurança, educação e lazer. 

Tabela 1. Dados socioeconômicos dos municípios atendidos pela UNIGRANRIO, no Estado do Rio de Janeiro 
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Município 
Área 
(Km2) 

População 
(Estimada 2014) 

Densidade 
Demográfica 
(Hab./km2) 

PIB per 
capita (Reais 

– 2011) 

IDHM 
(2010) 

Duque de Caxias 467,619 878402 1828,51 30921,86 0,711 
Macaé 1216,846 229624 169,89 59116,45 0,764 
Magé 388,496 233634 585,13 10184,64 0,709 

Nova Iguaçu 521,247 806177 1527,60 12822,61 0,713 
Rio de Janeiro 1200,278 6453682 5265,82 32940,23 0,799 

São João de Meriti 35,216 460711 13024,56 12713,18 0,719 
Silva Jardim 937,547 21336 22,77 9912,55 0,654 

Fonte: IBGE Cidades (consulta em Dez/2014) 

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 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. 

 

1.4.1. 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 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 
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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. 

 

1.5. BREVE 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 UNIGRANRIO 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 implementados 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 realizada 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, ano que se traduz com a oficialização 

dos seus campi- sede; a principal, em Duque de Caxias, e município 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.  
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Em 2001, surge 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 descuidar 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 Teologia. Em 2013 foi criado 

o bacharelado em Biomedicina e em 2016 o curso de Psicologia. 

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 e na Barra da 

Tijuca e na 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. 

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 
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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,   

interdisciplinaridade e  trabalhabilidade, que sustentam as diretrizes que norteiam o PDI, as políticas 

institucionais e os projetos pedagógicos dos cursos (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Representação dos Fundamentos Institucionais da Unigranrio. Fonte: PDI, 2015-2019. 

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. O quadro 1 abrange a distribuição dos cursos de graduação por Escola. 

 

 

Quadro 1. Distribuição dos Cursos de Graduação da UNIGRANRIO por Escola 

Escola Curso 

Ciência e Tecnologia Arquitetura e Urbanismo 
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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 Logístic 

CST Marketing 

Educação, Ciências, Letras, Artes e 
Humanidades 

Artes Visuais 

História 

Letras 

Matemática 

Pedagogia 

Teologia 

 

No âmbito da pós-graduação stricto sensu a UNIGRANRIO oferta os seguintes Cursos, devidamente 

recomendados e reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

representados no quadro 2. 

Quadro 2. Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da Unigranrio. 
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Curso Nível Formação 
Conceito 

CAPES 
Ato Legal 

Administração Doutorado Acadêmica 4 
 

Portaria MEC nº 188/2015, 
DOU  06/03/2015 

Administração Mestrado Acadêmica 4 
 

Portaria MEC nº 1077, DOU 
13/09/2012 

Biomedicina Translacional Doutorado Acadêmica 4 Portaria MEC nº 919, DOU 
18/08/2016 

Biomedicina Translacional Mestrado Acadêmica 4 
 

Portaria MEC nº 919, DOU 
18/08/2016 

Ensino das Ciências na 
Educação Básica 

Mestrado Profissional 4 Portaria MEC nº 1077, DOU 
13/09/2012 

Letras e Ciências Humanas Doutorado Acadêmica 4 Portaria MEC nº 1077, DOU 
13/09/2012 

Letras e Ciências Humanas Mestrado Acadêmica 4 Portaria MEC nº 1077, DOU 
13/09/2012 

Odontologia Mestrado Profissional 4 Portaria MEC nº 1077, DOU 
13/09/2012 

Odontologia Clínica e 
Experimental 

Doutorado Acadêmico 4 
 

Portaria MEC nº 256, DOU 
16/02/2017 

Fonte: PROPEP/ 2017  

O Programa de Pós-Graduação em Administração é membro efetivo da Associação Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Administração (ANPAD), desde 2006. 

Nas atividades de Pós-Graduação, são oferecidos cursos nas modalidades Lato Sensu (Cardiologia, 

Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Dermatologia, Implantologia, Odontopediatria, Oftalmologia, Ortodontia, 

Prótese Dentária, Reprodução Humana Assistida e Reprodução Humana Laboratorial) e Stricto Sensu 

(Biomedicina Translacional – BIOTRANS, Administração e Humanidades, Culturas e Artes, Ensino de Ciências 

na Educação Básica e Odontologia). 

São oferecidos cursos de extensão nas áreas da Administração, Direito, Educação Física, Estética, 

Finanças, Marketing, Negócios, Nutrição e Projetos. 

Em 28 de maio de 2012 foi publicado o Ato de Recredenciamento da Universidade, a Portaria MEC n° 

690. 

O ano de 2014 constituiu-se em novo marco na trajetória da UNIGRANRIO com o credenciamento da 

Universidade para a oferta da modalidade de Ensino a Distância (EAD), mediante Portaria Ministerial nº 159, 

de 19 de fevereiro de 2014, com a autorização do Curso de Administração e do lançamento do Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, além da oferta de cursos de Pós-graduação Lato Sensu, 

nesta modalidade. 
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As ações pedagógicas são desenvolvidas em um ambiente favorável ao diálogo e cooperação, 

ordenadas pelas disciplinas dos cursos, projetos e saberes que fortalecem a realização e o alcance da Missão 

institucional. 

 

1.6. MODELO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA UNIGRANRIO 
 

O Projeto Pedagógico da UNIGRANRIO revela o direcionamento para uma formação pautada na 

vivência de situações próprias do exercício profissional, na interdisciplinaridade2 e no planejamento de 

carreira, ao considerar o estudante como um profissional em desenvolvimento e lhe propiciar oportunidades 

de experiências em pesquisa e extensão, alinhadas com sua área de formação, agregando valor à sociedade, 

por meio de seus projetos de ensino, pesquisa e extensão.  

Tendo como um dos princípios pedagógicos a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, 

o modelo de ensino-aprendizagem procura vincular programas e projetos de pesquisa e de extensão aos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos, com um viés de aproximação com a sociedade, tendo como propósito 

identificar e atender as suas demandas e necessidades, principalmente de formação profissional; aplicar os 

conhecimentos produzidos na solução dos problemas identificados nessa relação de parceria e gerar 

soluções e iniciativas inovadoras, de modo a cumprir o compromisso institucional de promover o 

desenvolvimento regional, caracterizado como parte de sua responsabilidade social. Por tratar-se de uma via 

de mão dupla, a sociedade é instada a validar o desenvolvimento das competências profissionais requeridas 

pelo mundo contemporâneo e expressas nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. Ao efetivar esta 

parceria com a sociedade, a Universidade desenvolve ensino presencial e a distância com relevância 

acadêmica e social, ampliando e aprimorando continuadamente as condições de oferta, além de contar com 

um corpo docente comprometido e qualificado e a infraestrutura necessária. 

 

“A formação integral que a universidade pode e deve oferecer àqueles que nela ingressam 

deve ser capaz de transformar os indivíduos em homens novos,  

comprometidos com o seu tempo e com aqueles que lhes rodeiam.  

No entanto, a responsabilidade da universidade com a formação cidadã  

não se esgota no trabalho realizado nos bancos universitários.  

O caráter elitista do acesso à universidade deve ter como contraponto  

uma ação multiplicadora que estenda a sua influência e seus ensinamentos  

                                                           
2 É uma estratégia de abordagem e tratamento do conhecimento em que duas ou mais disciplinas/unidades curriculares, ofertadas 

simultaneamente, estabelecem relações de análise e interpretação de conteúdos com o fim de propiciar condições de apropriação, pelo 

discente, de um conhecimento mais abrangente e contextualizado. Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial 

e a Distância - INEP/MEC, 2012.  
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até os limites da realidade social que lhe serve de cenário” 

Andrade & Araújo (2004) 

 

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.  

 

 “Uma competência caracteriza-se por selecionar, organizar e mobilizar, na ação, diferentes recursos 

(como conhecimentos, saberes, processos cognitivos, afetos, habilidades e posturas) para o enfrentamento 

de uma situação-problema específica. Uma competência se desenvolverá na possibilidade de ampliação, 

integração e complementação desses recursos, considerando sua transversalidade em diferentes situações. 

 A competência é uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, 

apoiado em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. (Diretrizes Preparação Exercício ENADE) 

 As competências se constituem em conhecimentos (saber conhecer), habilidades (saber 

fazer) e atitudes (saber ser). 

 As competências são classificadas como gerais (DCNs e ENADE), específicas (DCN e ENADE) 

e relacionadas à Trabalhabilidade (conjunto de competências exigidas no âmbito do exercício 

profissional e que não se encontram expressas nas DCN)”. 

 Programa de Capacitação Docente,2015. 

 

 Por outro lado, toda esta intensa internacionalização da economia, da comunicação e de 

informações, que está exigindo reconstruções teórico-metodológicas no campo da educação, tem que dar 

conta da problemática da sociedade, cada vez mais desigual, o que requer a adoção de novas práticas 

curriculares e metodologias inovadoras para atender às necessidades de uma sociedade globalizada, que 

altera padrões de vida das pessoas, seja na maneira de se comunicar, nas habilidades profissionais de atuação 

ou na forma de aquisição do conhecimento e do pensar, atendendo aos anseios e favorecendo a constituição 

de condições à mobilidade social. Todas estas transformações trouxeram à tona, com maior intensidade, um 

novo modelo cultural no qual a relação educação-conhecimento passa a desempenhar um papel relevante 

para o desenvolvimento das pessoas. Nesse contexto, percebe-se que a disponibilidade de uma força de 

trabalho qualificada torna-se uma condição fundamental, ainda que não suficiente para viabilizar estratégias 
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produtivas que exigem capacidade, competência e inovação, o que somente poderá ocorrer através da 

educação, que segundo a Comissão de Educação para o Século XXI (DELORS, 1999), por ser um processo de 

formação integral da pessoa, é um poderoso instrumento para promover o desenvolvimento humano mais 

profundo e harmonioso e assim combater a pobreza, a exclusão, a ignorância, a opressão.  

Tendo o compromisso social de transformar vidas, a UNIGRANRIO decidiu constituir um modelo de 

ensino-aprendizagem com foco no estudante, de modo a desenvolver nele uma postura autônoma, criativa, 

crítica e reflexiva, para que seja capaz de “aprender a aprender”, “saber pensar”, “saber tomar decisões” e 

saber buscar a informação de que necessita, construindo seu próprio conhecimento e sendo capaz de 

identificar, avaliar e desenvolver suas potencialidades e identificar seus limites, atuando no sentido de 

superá-los, de modo a preparar-se para a inserção e manutenção no mercado de trabalho em contínua 

transformação. Ainda, desenvolver nele a capacidade de adaptar-se às novas situações e de lidar com 

resistências a mudanças decorrentes das rápidas transformações da realidade, de modo a solucionar 

situações críticas e de conflitos. Como cidadão, o aluno será orientado a ter uma conduta profissional 

pautada em princípios da ética-bioética, da responsabilidade social e ambiental, da dignidade humana, do 

direito à vida, da justiça, do respeito mútuo, da participação, do diálogo e da solidariedade. 

Tendo como foco o desenvolvimento pessoal e profissional do estudante, os Programas Pedagógicos 

dos Cursos (PPCs) são periodicamente revisitados de modo a levantar as melhores práticas e as experiências 

bem sucedidas que afirmaram a UNIGRANRIO como uma instituição de relevância acadêmica e social, como 

indicado em seu processo de autoavaliação e nas avaliações externas, e a partir delas organizar currículos 

baseados nas seguintes diretrizes: valorizar interesses, conhecimentos e experiências dos alunos; possibilitar 

a aprendizagem significativa; estimular a crítica, a curiosidade e a flexibilidade mental para novas formas de 

resolver problemas; propiciar experiências positivas que proporcionem a aprendizagem prazerosa; trabalhar 

a educação por temas; facilitar a mobilidade e a integração entre as áreas no campo de trabalho. 

As competências a serem desenvolvidas no decorrer do curso foram definidas e classificadas como 

gerais e específicas (extraídas dos Documentos Legais - DCN) e relacionadas à Trabalhabilidade (conjunto de 

competências exigidas no âmbito do exercício profissional e que não se encontram expressas nas DCN), 

definidas a partir da experiência profissional dos docentes e validadas por profissionais da área.  

Constituído o Perfil Profissional do Egresso, os cursos passaram a definir os Eixos Temáticos, 

entendidos como conjuntos de temas, organizados para desenvolver competências e que estão distribuídos 

em unidades curriculares (denominadas disciplinas no modelo tradicional de ensino) de um ou mais 

semestres, que agrupam pontos de intercessão dos saberes, áreas de conhecimento ou atividades, como 

recurso facilitador da integração e aplicação do conhecimento no exercício profissional. As disciplinas 

trabalham temas, por meio de metodologias ativas, diretamente relacionados com a trabalhabilidade e que 

poderão integrar competências/conhecimentos abordados em momentos diferentes do caminhar 

acadêmico do estudante, atribuindo ainda mais significado ao aprendizado.  
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1.7. CONTEXTO EDUCACIONAL  
 

No Brasil, a regulamentação da área de atuação profissional do farmacêutico dá-se por dois decretos 

federais: o Decreto 20.377/31 e o Decreto 85.878/81, tendo sido o primeiro derrogado pela Lei nº 5.991/73. 

O Decreto 85.878/81 apresenta grande importância na história da profissão farmacêutica, já que delimita o 

campo de atuação profissional do farmacêutico, definindo quais são suas atribuições privativas e exclusivas 

e quais podem ser estendidas a outros profissionais, desde que comprovada a devida formação, capacitação 

e habilitação legal para exercê-las. Ao estudarmos a evolução da regulamentação da profissão farmacêutica, 

verificamos um constante aprimoramento, que resultou em inúmeros benefícios, tais como: criação da 

ANVISA, o surgimento dos genéricos, fortalecimento das boas práticas farmacêuticas em todos os setores de 

atuação, maior controle da garantia e qualidade dos medicamentos e kits de diagnóstico, dentre outros. 

Com população estimada em 882.729 habitantes (IBGE, 2015), o município de Duque de Caxias fica 

situado na região metropolitana do estado. É a região econômica e financeira mais importante da cidade do 

Rio de Janeiro e representa o maior “centro de comércio e negócios” para os municípios do entorno. Um dos 

diferenciais do Curso é a estratégica localização geográfica de Duque de Caxias, favorecendo o intercâmbio 

com os municípios da Baixada Fluminense. Outro fator relevante é a demanda por mão–de-obra 

especializada na região; Duque de Caxias possui cerca de 40 laboratórios de análises laboratoriais, além de 

hospitais da rede pública e privada. Inúmeras farmácias sem e com manipulação e homeopáticas também 

são encontradas. Adicionalmente, existe um pólo industrial de grande importância localizado em Xerém. A 

Baixada Fluminense apresenta grandes áreas de atuação para profissionais farmacêuticos, que podem 

contribuir para seu o desenvolvimento. 

Conforme exposto anteriormente, embora seja uma região que concentre 70% da força econômica do 

Estado do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense é marcada por contrastes, a degradação ambiental e o 

assentamento desordenado conferem uma característica de favelização. Duque de Caxias sediou por 34 anos 

o maior aterro sanitário da América Latina, que foi fechado em 2012. Apesar do fechamento, as 

consequências ambientais, sociais e morais persistem nestas comunidades. A inserção de profissionais 

farmacêuticos capazes de orientar a população quanto ao uso racional de medicamentos, promover medidas 

de prevenção de doenças e ações para promoção de saúde, realizar análises toxicológicas para 

monitoramento ambiental, implementar projetos de pesquisas para gestão de resíduos e biotecnologia, 

pode contribuir significativamente para a solução e controle de problemas associados aos impactos sócio-

ambientais. Dessa forma, verificamos que a amplitude de atuação da profissão farmacêutica na Baixada 

Fluminense encontra-se alinhada à missão da UNIGRANRIO, que é a promoção da qualidade de vida tendo 

como instrumento básico o processo educacional. 
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Desde sua implantação, na década de 80, o curso de Farmácia busca o cumprimento das metas 

estabelecidas no PDI da Instituição, bem como das diretrizes curriculares nacionais (DCN). Está inserido na 

Escola de Ciências da Saúde e busca promover a interdisciplinaridade, aprendizagem significativa e 

desenvolvimento de competências, como requisitos para a consolidação de saberes especializados e para a 

sua aplicação, a partir da articulação de conteúdos comuns e conhecimentos gerais e a flexibilidade de 

métodos e critérios, com vistas às diferenças individuais dos alunos, às peculiaridades locais e regionais, e às 

possibilidades de combinação dos conhecimentos que contribuam para o surgimento e viabilidade de novos 

cursos e programas. 

As DCNs do Curso de Farmácia sofreram uma considerável modificação no ano de 2002 (Resolução 

CNE/CES n°2, 2002). As atuais Diretrizes Curriculares estabeleceram a união das antigas habilitações em 

Análises Clínicas, Farmácia Industrial e Alimentos em um único segmento, priorizando a formação de caráter 

generalista. Estas foram planejadas visando, principalmente, o atendimento das demandas da saúde em 

nosso país. A publicação das DCNs de 2002  acarretou em uma reformulação da profissão farmacêutica, 

devido a necessidade da formação generalista, com caráter técnico, humanista, crítico e reflexivo. Em 

decorrência, competências antes desenvolvidas em cursos de habilitação passaram a ser previstas durante o 

curso de graduação, sendo a inserção deste profissional regulamentada por resolução do Conselho Federal 

de Farmácia (CFF, Resolução nº430, de 17 de fevereiro de 2005). Em virtude deste movimento, o âmbito de 

atuação profissional do farmacêutico generalista tornou-se mais amplo, estando descritas na Classificação 

Brasileira de Ocupações cerca de 70 diferentes funções passíveis de serem desempenhadas pelo profissional 

farmacêutico, que podem ser distribuídas em três grandes áreas de atuação: Assistência Farmacêutica; 

Produção e Tecnologia de Medicamentos, Alimentos e Cosméticos; Análises Clínicas e Toxicológicas. 

Sendo assim, o PPC foi construído coletivamente, tendo como ator principal o estudante, baseando-se 

nas premissas institucionais e orientando-se pelo descrito nas DCNs (Resolução CNE/CES n°2, 2002) que 

abrange o perfil: “Farmacêutico, 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 aos fármacos; aos medicamentos; às análises clínicas e toxicológicas e ao controle, 

produção e análise de alimentos. O profissional assim formado terá pautadas suas ações 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”. Apoiados pela excelência institucional e através da 

visão cultural, artística e histórica, o curso visa qualificar profissionais na área de Farmácia no município de 

Duque de Caxias com foco voltado para atuação na área da saúde e promoção da qualidade de vida. Para 

tanto, propomos contribuir para a sociedade desenvolvendo no egresso uma visão crítica, responsável e 

ética, ampliando o universo do estudante, dentro dos eixos integradores do curso e orientando-o na busca 

pela independência no processo de aprendizagem a partir de sua própria conscientização, sendo a inserção 
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deste profissional regulamentada por resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF, Resolução nº430, de 

17 de fevereiro de 2005). 

Além do desenvolvimento de competências técnicas específicas da profissão farmacêutica, nossa 

proposta pedagógica busca o desenvolvimento de perfil cidadão no estudante, estimulando o olhar para a 

sociedade, valorizando a responsabilidade social e a consciência de seu papel como cidadão e promotor da 

saúde, responsável por criar ações transformadoras a fim de modificar a realidade que o cerca.  

Ao analisarmos o perfil de nosso corpo discente, verificamos que o aluno-trabalhador é um segmento 

preponderante em nosso curso, tendo a educação de nível superior como passaporte para uma vida mais 

digna, a partir do desenvolvimento de competências que o tornem apto a se lançar às novas oportunidades 

de inserção no mundo do trabalho. Nessa perspectiva, o curso de Farmácia da UNIGRANRIO, além de garantir 

uma formação generalista e interdisciplinar, oferece oportunidades para o futuro farmacêutico compreender 

a amplitude de atuação da profissão farmacêutica e vivenciar as principais áreas da profissão. Somam-se a 

esses dados a experiência acumulada da IES no mister de atender a alunos trabalhadores provenientes das 

classes C e D o que lhe garante credibilidade e respeito. 

 

1.8. 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 Unigranrio cumpre suas Políticas Institucionais estabelecidas no PDI nas construções de seus 

projetos pedagógicos dos cursos, nas atividades acadêmicas e administrativas desenvolvidas e planejadas. 

Através de suas políticas institucionais há disseminação dos valores positivos que dignificam o homem e a 

sua vida em sociedade, adotando uma política pedagógica ativa, participativa e cooperativa, através da 

realização de atividades práticas e programas de integração com o mercado de trabalho, com a comunidade 

e com a promoção de experiências profissionais para seus estudantes.  

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 atue como agente 

de transformação social por meio de seus projetos de ensino, pesquisa e extensão”, podendo ser traduzida 

em seu lema “Ir Além da Sala de Aula”. 
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Os três pilares da Unigranrio estão presentes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, incluindo-

se também, os indispensáveis projetos de ações de responsabilidade social, que levam a divulgação e 

produção de conhecimento e a pluralidade étnico-racial, sustentabilidade e preservação do meio ambiente. 

Da mesma forma, a busca incessante da interdisciplinaridade sustenta as diretrizes do 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, 

sustentadas pelas disciplinas do curso, por seus projetos e desenvolvimento, os quais fortalecem a missão 

institucional. 

A UNIGRANRIO, combinando qualidade e experiência acadêmica, 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 humano, incluindo  projetos de ações de 

responsabilidade social, que levam a divulgação e produção de conhecimento e a pluralidade étnico-racial, 

as questões indígenas, a sustentabilidade e preservação do meio ambiente.  

Neste contexto, o curso de Farmácia foi construído, tendo como premissas básicas os indicadores 

socioeconômicos e epidemiológicos característicos de uma região permeada de contrastes sociais, e da 

perspectiva de formar profissionais capazes de contribuir para a melhoria da qualidade de saúde e bem estar 

desta população. Tem-se como ponto principal a vivência de situações que permitam que o estudante seja 

estimulado a ter consciência da cidadania e da importância de seu papel na sociedade como profissional da 

área da saúde, através de atividades para além da sala que proporcionam o aprimoramento das 

competências e habilidades desenvolvidas ao longo de sua trajetória acadêmica, bem como oportunizam 

reflexões e experiências no âmbito da formação cidadã.  

Da mesma forma, a produção da interdisciplinaridade sustenta as diretrizes e o projeto pedagógico do 

curso, que contempla:  

 Matriz curricular que busca promover a interdisciplinaridade e a prática profissional, considerando 

concomitantemente as teorias de vanguarda e as práticas organizacionais necessárias à formação do 

profissional Farmacêutico, a fim de transferir conhecimentos teóricos e os advindos da experiência cotidiana 

para o ambiente de trabalho e para o seu campo de atuação profissional, atuando em diferentes modelos 

organizacionais ao revelar-se profissional adaptável e capaz de aprender ao longo da vida, já que sua 

formação não se esgota nesta etapa formativa. O curso busca 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; 
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 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, promovendo a diversidade e alteridade; 

 Estímulo para 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; 

 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, estimulando a formação integrada; 

 Flexibilização curricular, que se materializa na oferta de disciplinas obrigatórias e optativas, em mais 

de um turno. Adicionalmente, há flexibilidade intercursos, já que diferentes cursos da Escola de Ciências da 

Saúde compartilham disciplinas comuns. A oferta das atividades complementares garante ao estudante o 

atendimento às tendências do mercado na área de saúde e uma formação condizente com a área com a qual 

apresenta maior identificação; 

 Ensino baseado em metodologias ativas, que busca promover práticas voltadas ao desenvolvimento 

da autonomia intelectual e profissional do estudante, com a integração entre a teoria e a prática 

 Inserção precoce em diferentes áreas de atuação através de visitas técnicas;  

 Relacionamento com as empresas, instituições, autarquias e indústrias advindas dos convênios 

firmados para estágios curriculares e absorção dos egressos do curso;  

 Equipe de docentes com ampla formação e experiência acadêmica e de mercado, que traz exemplos 

advindos da realidade que o futuro profissional irá enfrentar;  

 Avaliação sistemática realizada em parceria com a CPA que preconiza o olhar avaliativo para o 

currículo, a infraestrutura de funcionamento e o desempenho de professores.  

 

O ensino de graduação, função inerente ao conceito de universidade como organização escolar, tem 

papel de destaque na UNIGRANRIO e constitui mecanismo fundamental para o alcance da sua missão. Como 

componente básico do processo de conhecimento, entendido como uma forma teórico-prática de 

compreensão do mundo, o ensino tem como objetivo a formação profissional capaz de estimular, num 

ambiente em que se vivencia a sustentabilidade, a capacidade crítica e empreendedora do discente, visando 

equacionar e responder às múltiplas demandas do mercado de trabalho e configurando, dessa maneira, a 

sua preocupação com a empregabilidade.  

Nas atividades de pesquisa e extensão surge o espaço em que estudantes, professores, servidores e 

administradores se unem para, em ações conjuntas, promover a responsabilidade social, conforme 

compromisso formalmente assumido no PDI pela IES. As diversas atividades ocorrem através de ações 

comunitárias e de cursos teóricos e práticos, visando aprofundar o processo de conscientização sobre a 
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cidadania por meio dos instrumentos éticos sociais. Uma das premissas fundamentais desse trabalho atrelou-

se, conforme estabelecido no PDI, ao entendimento de que a universidade deve ser capaz, através de seus 

projetos, de influenciar o ambiente social em que está inserida, seja contribuindo para o desenvolvimento 

da sociedade local através de capacitações e oficinas em diversos segmentos, seja produzindo novas 

tecnologias e/ou conduzindo os processos na sociedade de forma ética e tecnicamente competente.  

A pesquisa na UNIGRANRIO é uma questão estratégica, tratada como compromisso que se transfere 

ao longo dos anos e nos períodos de desenvolvimento do PDI. Pela sua própria natureza, a política 

institucional para a pesquisa é desenvolvida em várias unidades acadêmicas e está ajustada a cada uma delas.  

Um diferencial na formação do aluno de Farmácia da Unigranrio é a possibilidade de uma inserção 

precoce no ambiente de pesquisa em parceria com nosso programa de pós graduação em Biomedicina 

Translacional através da integração graduação e mestrado, denominado IGM. Estre projeto iniciou-se em 

2016, com o objetivo de aproximar a graduação e a pós-graduação. 

Atendendo a necessidade de articulação entre a educação superior e o Sistema Único de Saúde (SUS), 

para que a formação geral e específica dos egressos tenha ênfase na promoção, prevenção, proteção e 

reabilitação da saúde (Parecer CNE/CES nº 213/2008), a UNIGRANRIO possui convênio com a Secretaria de 

Saúde de Duque de Caxias, sendo o Hospital Municipal Moacir Rodrigues do Carmo um importante campo 

de estágio para o curso de Farmácia. 

A UNIGRANRIO, combinando qualidade e experiência acadêmicas, coloca-se em condições de suprir 

as novas demandas, pelo ensino universitário, pela pesquisa, pela extensão e pela educação continuada, 

sendo capaz de proporcionar o diferencial como agente formador e indutor do desenvolvimento deste 

importante espaço que integra o Rio de Janeiro. Antes mesmo de se tornar Universidade, a IES já realizava 

inúmeras atividades na comunidade. Em sua concepção de educação à comunidade é elemento coadjuvante 

do processo de consolidação de seus propósitos, como campo de atuação social e profissional. 

Pós-graduação Lato Sensu: Visando o processo de educação continuada, a Unigranrio oferece os cursos de: 

Ciências do Laboratório Clínico e Diagnóstico in vitro, Farmácia Hospitalar e Clínica, Gestão da Segurança do 

Paciente e Qualidade e Acreditação, ligados a áreas de atuação do profissional farmacêutico. 

Pós-graduação Stricto Sensu: Visando o processo de educação continuada, a Unigranrio oferece mestrado e 

doutorado ligados ao Programa BIOTRANS-Biomedicina Translacional, cujas linhas de pesquisa abrangem 

diferentes profissionais da Saúde, dentre eles o farmacêutico. 

Cursos de Extensão: Os cursos de extensão são um elemento estratégico de 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 as necessidades 

da atuação profissional farmacêutica tais como: 
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 Técnicas cromatográficas aplicadas em análise de medicamentos 

 Curso teórico e prático em coleta de sangue 

 Do DNA à proteína, o universo celular desvendado pela biologia molecular. 

 Imunoterapia no tratamento de doenças crônicas: futuro promissor 

 Ciências forenses - o universo pericial 

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

organizadas e realizadas dentro do campo de interesse do estudante.  

Jornada Farmacêutica: Evento anual que propicia um ambiente científico alinhado ao aprimoramento 

profissional e que promove a integração entre profissionais (incluindo egressos), discentes e acadêmicos, 

trazendo diferentes visões e proporcionando o acesso à atualização profissional. O evento conta também 

com palestras atualizadas, alinhadas à melhoria profissional e minicursos teórico-práticos alinhados com 

as exigências do mundo do trabalho. Foram temáticas norteadoras do evento: 

-I Jornada Farmacêutica: Carreira e Profissão 

-II Jornada Farmacêutica: Competências e Desafios da Profissão Farmacêutica 

Simpósio de Homeopatia da Baixada Fluminense: Evento anual iniciado no primeiro semestre de 2017, 

organizado pelo curso de Farmácia em parceria com a BOIRON e o CRF-RJ é um evento que tem como 

finalidade promover o aprimoramento conceitual e o contato de acadêmicos e profissionais 

farmacêuticos incluindo egressos com as Ciências da Homeopatia. 

Seminários Temáticos da Área Farmacêutica: Apelidado pelos estudantes de trabalho integrador, é um 

evento semestral no qual alunos de períodos mais avançados do curso desenvolvem uma temática única sob 

orientação de seus professores, que fortalece a transdisciplinaridade, uma vez que que permeia todas as 

unidades curriculares daquele fluxo, trabalhando assim, um mesmo tema sob diversos prismas e 

interpretações, estimulando o aluno a ampliar seu horizonte e desafiá-lo a novas conexões. O resultado dessa 

rica discussão e desenvolvimento gera um banner a ser apresentado e discutido em um ambiente comum. 

Os principais temas trabalhados foram: 

- câncer; 

- doenças emergentes;  

- distúrbios metabólicos. 



      PROJETO PEDAGÓGICO CURSO DE FARMÁCIA _CURRÍCULO 113  

28 
 

Mostra de Trabalhos Científicos: projeto iniciado em 2015, com o intuito de incentivo à produção cientifica. 

Os alunos apresentam o resultado do seu TCC em formato de Banner, há participação de alunos e docentes 

do curso, promovendo a troca de saberes e valorização do desenvolvimento do estudante. 

Toxicologia – Mitos e Verdades: Evento semestral que trata de esclarecimento sobre aspectos 

toxicológicos. Os alunos são desafiados a abordar a população de uma forma diferenciada a fim de prestar 

orientações sobre o uso de medicamentos, interações medicamentosas, substâncias lícitas e ilícitas, 

atuando como promotor de saúde e orientador na prevenção de efeitos adversos e intoxicações.  Abaixo 

estão descritas as temáticas trabalhadas até o presente momento: 

-Drogas lícitas e ilícitas; 

-Uso de plantas medicinais; 

-Café- mitos e verdades; 

-Intoxicação por cianeto. 

Novembro Azul: Evento anual iniciado em 2015 com o intuito de aproximação do estudante em formação 

com a comunidade que o cerca, tem como principal objetivo trazer a tona discussões e informações sobre o 

câncer de próstata e a importância do exame para prevenção, trabalhando assim a promoção de saúde e a 

importância da profissão farmacêutica no diagnóstico e prevenção de doenças. 

Outubro Rosa: Evento anual iniciado concomitantemente com o projeto Novembro Azul, tem como 

objetivo principal o esclarecimento da população sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer 

de mama, reforçando a formação humanística e conscientizando o estudante em formação da 

importância do profissional farmacêutico neste processo. 

O curso de Farmácia contou de 2007 a 2008  com o Centro de Informação de Medicamentos (CIM), 

que se propôs a ser um núcleo de difusão de conhecimentos técnicos relacionados aos medicamentos 

para as populações das cidades de Duque de Caxias e Rio de Janeiro, e para a comunidade acadêmica da 

UNIGRANRIO, de modo a contribuir para a consolidação dos conteúdos curriculares relacionados, 

incentivar à Iniciação Científica e o desenvolvimento de pesquisas. Com a saída da Profa. Christiane Bretas 

e a expansão da Unigranrio, requerindo novos espaços para sala de aula, o projeto extinguiu-se. 

Atualmente, reiniciaremos as atividades do CIM, em parceria com a Policlínica Duque de Caxias (PDC).  

O curso também contou no período de 2008 a 2010 com atividades de atenção farmacêutica a 

pacientes com Hipertensão Arterial e Diabetes mellitus. O projeto aconteceu na Clínica Nilza Cordeiro Herdy, 

o atendimento farmacêutico acontecia após a consulta médica. Era realizada uma avaliação prévia do 

prontuário pelos alunos de Farmácia, tendo em vista que o paciente sempre era agendado. Durante o 

atendimento farmacêutico, era avaliado o perfil farmacoterapêutico, com a pesquisa dos medicamentos 
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prescritos e não prescritos utilizados pelos pacientes. Com o objetivo de instruir os pacientes quanto ao uso 

racional de medicamentos. Em 2017 daremos continuidade às referidas atividades, utilizando o consultório 

de Serviços Farmacêuticos na PDC, através do  projeto: Implementação da Atenção Farmacêutica a Idosos 

para evitar os riscos de agravos à saúde associados à polifarmácia, em parceria com o curso de Medicina da 

Unigranrio.  

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. Todos os projetos são realizados pelos alunos, sob supervisão dos 

docentes do curso, cujo objetivo maior é o estímulo à produção científica e a realização de atividades de 

extensão universitária. Deve-se ressaltar que para a realização de tais atividades a UNIGRANRIO conta 

com uma boa infraestrutura, disponibilizando auditório, sistemas de inscrição online e apoio na logística 

de organização de eventos. 

O curso de Farmácia foi concebido numa perspectiva interdisciplinar e multiprofissional, o que 

permite a articulação de atores diversos durante todo o processo de formação acadêmica e projetos 

integrados com os outros cursos da Escola de Ciências da Saúde. A prova real desta concepção está na 

composição do corpo docente, que agrega, além de Farmacêuticos, outros profissionais. Entende-se que 

esta conectividade colabora para a criação e articulação de uma boa rede de relacionamentos que poderá 

contribuir para a colocação profissional do futuro graduado, facilitando seu trabalho em equipes 

multiprofissionais.  

A implantação de políticas centradas na responsabilidade social pressupõe a fixação de diretrizes e 

normas para a diagnose, o planejamento, implementação, avaliação e registro das atividades e suas 

diferentes configurações, aspecto que já contam com um lastro de experiência na gestão da extensão na 

UNIGRANRIO.  

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 um forte programa 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 vezes trazem para o contexto 

universitário cientistas de renome nacional e internacional. 

A partir das funções ensino, pesquisa e extensão, suportadas pelos pilares estratégicos 

empregabilidade, empreendedorismo e sustentabilidade e alicerçadas nos valores institucionais, a 

UNIGRANRIO se propõe a promover, sem ater-se a limites geográficos e acatando incondicionalmente a 
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legislação em vigor, a educação, a saúde e o desenvolvimento científico-tecnológico, econômico-social e 

ambiental, como meios de inclusão social para obtenção da qualidade de vida. Assim como, prover as 

competências, habilidades e atitudes requeridas pela sociedade, buscando atender às exigências da 

formação e da educação continuada. 

 

1.9. A CONSTRUÇÃO DO PPC  
 

O PPC do curso de Farmácia foi construído coletivamente, tendo como ator principal o profissional em 

formação, baseando-se nas premissas institucionais e orientando-se pelo descrito nas DCNs.  

  “Art. 9º O Curso de Graduação em Farmácia deve ter um projeto pedagógico, 

construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado 

no professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. Este projeto 

pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do estudante através de uma 

articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência.” 

(RESOLUÇÃO CNE/CES 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002). 

A matriz curricular proposta prevê um curso com duração mínima de dez semestres, cinco anos, com 

uma carga horária total de 4420 horas e a integralização máxima é de 20 semestres 

A proposta feita pelo grupo tem como característica a existência de quatro eixos de integração 

estrutural que perpassam os semestres de formação profissional, contemplando conhecimento 

indispensável na consolidação do novo perfil do profissional farmacêutico desejado. Os referidos eixos de 

integração norteiam o planejamento do ensino, uma vez que as decisões acerca das competências a serem 

desenvolvidas, do método, dos projetos e do sistema de cooperação entre as disciplinas (multi e 

interdisciplinaridade) estão alicerçadas nos eixos estabelecidos. 

Os eixos são identificados por área de atuação e desdobramento do exercício profissional. Estes eixos 

não se propõem ao esgotamento do conhecimento, mas a permitir a exploração e a busca pelo significado 

dos mesmos na prática profissional. A fundamentação para o crescimento em complexidade na jornada 

acadêmica do estudante é trabalhada no eixo de Processos e Mecanismos Orgânicos. Diversas disciplinas 

deste eixo foram concebidos de forma interdisciplinar, apresentando diversas disciplinas compartilhadas por 

diferentes cursos da Escola de Ciências da Saúde, bem como com alguns cursos de outras Escolas. Esse 

aspecto reforça a importância do trabalho em equipe multiprofissional, uma vez que estudantes de 

diferentes áreas atuam em conjunto para o desenvolvimento de determinadas competências.  
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Dentro da perspectiva de formação de competências que envolvam a atuação do farmacêutico em 

áreas industriais e tecnológicas, foi criado o eixo de Produção e Tecnologia Farmacêutica. Neste eixo são 

abordados diferentes parâmetros da tecnologia farmacêutica, correlacionando-os com insumos, 

medicamentos, cosméticos, saneantes e domissaneantes, bem como sua respectiva procedência. O eixo de 

Atenção Farmacêutica contempla as competências relacionadas a Atenção Farmacêutica, incluindo os 

processos de inserção das políticas públicas de saúde relacionadas a atuação profissional. Nele o estudante 

vivenciará diversas simulações relacionadas com o uso racional de medicamentos e a aplicação dos aspectos 

legais, pautados em decisões éticas, com olhar voltado para a responsabilidade social e profissional. Por fim, 

o eixo de Análises Clínicas e Toxicológicas trata das competências relacionadas às análises laboratoriais e 

toxicológicas, bem como da interpretação dos exames laboratoriais como importante ferramenta para auxílio 

na escolha da melhor conduta terapêutica medicamentosa. 

Está previsto o acesso aos discentes de disciplinas optativas e o cumprimento de atividades 

complementares, permitindo uma maior flexibilidade na proposta curricular e uma formação humanística do 

profissional de saúde. 

 

 

1.10. OBJETIVOS DO CURSO  

 
 O objetivo geral do curso de Farmácia da Unigranrio compreende: 

 Formar profissional farmacêutico generalista, capaz de atuar nos diferentes segmentos da profissão, 

com visão estratégica e empreendedora aliada à capacidade de fortalecer o exercício profissional através de 

sua postura pautada em princípios éticos e científicos, com conduta reflexiva, alinhada a novas possibilidades 

e vertentes do mundo do trabalho. 

 

 Os objetivos específicos do curso de Farmácia da Unigranrio compreendem a formação de 

profissional farmacêutico capaz de: 

 Exercer a autonomia profissional e intelectual, aplicando saberes técnico-profissionais na resolução 

de problemas, superação de conflitos e na tomada de decisão nos diferentes contextos da prática 

profissional. 

 Tomar decisões dentro do âmbito da saúde, avaliando a organização e interações biológicas 

envolvidas na manutenção da vida. 

 Prestar assistência farmacêutica, capaz de promover a saúde, bem-estar e a racional utilização de 

medicamentos com qualidade e segurança nos diferentes níveis de atenção a saúde no tratamento do 

paciente. 
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 Atuar nas etapas pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas de testes laboratoriais clínicos e 

toxicológicos, incluindo os aspectos da qualidade, gerenciamento e regulatórios, bem como o 

desenvolvimento de produtos para diagnóstico e monitoramento toxicológico. 

 Atender às demandas tecnológicas, de desenvolvimento estratégico, seleção, produção e controle 

de qualidade de fármacos, medicamentos, cosméticos, saneantes, produtos obtidos por biotecnologia e 

alimentos. 

 Exercer atividades de garantia da qualidade de medicamentos, cosméticos, processos e serviços de 

atuação farmacêutica. 

 Empreender ações que visem a melhoria da qualidade de vida, sob o prisma dos determinantes 

políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, comportamentais, biológicos da saúde e do bem estar. 

 Valorizar a ética, a bioética e o respeito à unidade/diversidade da condição humana, incluindo  

gênero, orientação sexual, idade, religião, incapacidade, etnia, raça e crenças culturais,  como elementos  

fundamentais  para a atuação farmacêutica. 

 Exercer a profissão, desenvolvendo ações ligadas ao melhoramento técnico, de planejamento, 

organização, gestão, supervisão, avaliação e pesquisa. 

 Exercer a tecnovigilância de equipamentos e produtos utilizados na área de saúde. 

 

1.11. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO  
 

O curso de Farmácia da UNIGRANRIO pauta-se na busca da excelência, tendo como foco o 

desenvolvimento pessoal e profissional do estudante, concebido de modo a integrar de maneira indissociável 

a formação humana e cidadã e a qualificação para o exercício profissional, com o compromisso de assegurar 

aos profissionais formados a capacidade de manter-se permanentemente em desenvolvimento, de modo a 

garantir-lhes a trabalhabilidade. Dessa forma, o egresso do curso de Farmácia da UNIGRANRIO deverá 

apresentar: 

• Postura empreendedora, reconhecendo que a sua carreira profissional é fruto da sua trajetória 

acadêmica e da sua história de vida, linhas que se entrelaçarão sempre. Assim, autonomia, responsabilidade, 

autoconhecimento serão aspectos requeridos deste profissional. 

•    Postura crítica, investigativa e propositiva, valorizará a diversidade e a alteridade respeitando todas 

as formas de existência humana. Terá desenvolvido consciência ética, sendo capaz de reconhecer o valor e o 

poder de seus apontamentos e comunicações profissionais, ao longo de diversas unidades de todos os eixos 

que compõem a matriz curricular, os estudantes serão chamados a reflexão e percepção do todo. 
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• Resolutividade, sendo capaz de tomar decisões pautadas em aspectos científicos, éticos e legais, 

considerando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de 

equipamentos, de procedimentos e de práticas.  

• Perfil generalista, sendo capaz de integrar o conhecimento para a resolução eficaz de situações 

relacionadas à sua atuação profissional e a produção de conhecimento nas diversas áreas do âmbito 

profissional farmacêutico. Terá sólidos conhecimentos científicos que embasarão e darão consistência a sua 

prática profissional.  

• Capacidade de trabalhar em equipes multiprofissionais, aplicando o seu conhecimento a favor do 

grupo e da resolução eficaz de situações a fim de corroborar com o desenvolvimento social, com a promoção 

da saúde e com o respeito aos direitos humanos. Terá a consciência de que o processo de formação 

profissional e pessoal é contínuo e, com isso, a necessidade de investimento na sua formação deverá ser feita 

ao longo de toda a sua trajetória profissional.  

• Capacidade de correlacionar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde com os fatores 

envolvidos no processo saúde e doença, deve conhecer e manejar as ferramentas da epidemiologia para 

realizar análises subsidiadas e traçar planos de atuação coerentes com as necessidades de cada região. Além 

do conhecimento específico da política nacional de saúde o farmacêutico formado pela UNIGRANRIO 

também será conhecedor das demais políticas de proteção social existentes no país e saberá atuar de modo 

contextualizado em cada uma delas.  

Para além dos conhecimentos teóricos e experiências práticas, o profissional formado pela 

UNIGRANRIO terá desenvolvido a consciência cidadã, sendo capaz de reconhecer o seu valor na sociedade e 

a sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento e a transformação social.  

Por fim, o farmacêutico formado pela UNIGRANRIO poderá trabalhar em todos os níveis de atenção à 

saúde, bem como nas áreas de Atenção Farmacêutica, Produção e Tecnologia de Medicamentos, Alimentos 

e Cosméticos e das Análises Clínicas, de forma a garantir a integralidade da assistência à saúde, baseado em 

conduta ética, científica e humanista. 

Nesse sentido, a formação dos alunos está pautada nos pilares estratégicos da UNIGRANRIO que 

fundamentam o projeto político-pedagógico institucional: 

 

Trabalhabilidade 

• Adequação às demandas do mercado; 

• Promoção da autonomia profissional e intelectual do aluno; 

• Capacidade de colocação e recolocação no mercado de trabalho. 

 

Empreendedorismo 

• Criação da cultura e desenvolvimento das habilidades empreendedoras; 
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• Capacitação para transformar idéias em negócios e gerir sua carreira; 

• Iniciativa para empreender internamente colaborando para o desenvolvimento de atividades 

farmacêuticas. 

 

Sustentabilidade 

• Promoção do desenvolvimento sustentável da instituição no tripé econômico, social e ambiental; 

• Alcance e manutenção da qualidade de vida pessoal e planetária; 

 

Dessa forma, buscamos formar um egresso capaz de atuar plenamente nos serviços à sociedade na 

área de saúde em suas diversas formas de manifestações.  

 

1.12. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  
 

As competências  gerais e habilidades  do egresso do curso de Farmácia da Unigranrio orientam-se 

pelo descrito no Artº 4 e 5 das DCN de 2002 e  compreendem: 

• Ser farmacêutico cidadão capaz de articular seus conhecimentos com olhar em evidências ciêntíficas, 

habilidades e atitudes construindo soluções positivas, tangíveis e aplicáveis, visando o uso apropriado, 

eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e 

de práticas. 

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

individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada 

e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde,sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os 

problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos, dentro dos mais altos padrões de qualidade 

e dos princípios da ética/bioética. 

• Avaliar a organização e as interações biológicas, desde ultra até macroestruturas, considerando as 

diversidades dos seres vivos, estrutura e função, interações físicas e químicas, bem como mecanismos de 

agressão e defesa no exercício profissional em saúde, a partir do comportamento proativo. 

• Aplicar os princípios da assistência e atenção farmacêutica com responsabilidade social e 

profissional, propondo intervenções e orientações fundamentadas na análise criteriosa das respostas à 

farmacoterapia tendo em vista o contexto cultural, psicológico e social dos pacientes, em colaboração com 

os demais profissionais da saúde. 

• Avaliar as etapas das análises clínico-laboratoriais, toxicológicas e ambientais, sistematizando a fase 

pré-analítica, analítica, pós-analítica,  de interpretação e emissão de laudos e pareceres, da garantia e 

controle de qualidade, gerenciamento e desenvolvimento de produtos.  
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• Aplicar a tecnologia farmacêutica para o desenvolvimento e melhoria de insumos, medicamentos, 

recombinantes e naturais, cosméticos, saneantes, domissaneantes e alimentos, garantindo constante 

aprimoramento, qualidade, procedência e eficácia dos processos em saúde e bem estar e de produtos. 

• Compreender que a formação não se esgota na graduação, visualizando a importância da educação 

continuada. 

• Valorizar a sociodiversidade, o multiculturalismo, as relações de gênero, raça, credo e etnia, os 

direitos humanos e a responsabilidade social e ambiental atuando com ética e de forma igualitária, sendo 

um profissional acessível, capaz de comunicar-se integralmente e capaz de preservar a confidencialidade das 

informações a ele confiadas. 

 

 Já as competências específicas, compreendem: 

 

• Desenvolver conhecimento e habilidades gerenciais e comportamentais, articulando informações, 

tecnologias e a conectividade na busca de soluções para situações problemas. 

• Aplicar metodologicamente os saberes técnico-profissionais da profissão farmacêutica, tomando 

decisões para resolução de problemas e conflitos nos diferentes contextos da prática profissional. 

• Avaliar a organização celular e do código genético, correlacionando suas interações biológicas 

envolvidas na manutenção da vida e as possíveis patologias associadas. 

• Analisar os processos de função e disfunção em resposta a fatores intrísecos e extrínsecos, 

correlacionando-os aos aspectos morfofisiopatológicos. 

• Avaliar o funcionamento do sistema imunológico frente a distúrbios imunológicos e interações com 

agentes infecciosos e parasitários, discriminando as possíveis medidas de prevenção. 

• Analisar a importância dos aspectos morfofisiológicos no controle da homeostasia corporal, 

identificando o papel biológico e as diferentes características de células, órgãos e tecidos. 

• Planejar ações no campo da educação, saúde e pesquisa, compreendendo o seu potencial para a 

prevenção de doenças e agravos, promoção da saúde e engajamento dos profissionais de saúde para 

melhoria da qualidade de vida do individuo, família, comunidade e dos grupos em diferentes contextos.    

• Analisar o processo de  cuidar  atrelado  à perspectiva da vigilância em saúde  reconhecendo os atores 

e processos   envolvidos em  distintos modelos assistenciais. 

• Analisar o contexto  da política de saúde com suas características histórico-sociais, políticas, culturais 

e econômicas compreendendo os elementos que norteiam a promoção, proteção e recuperação da saúde 

nos distintos modelos assistenciais. 

• Identificar  as ferramentas de gestão relacionadas com os recursos físicos, humanos, materiais e 

financeiros otimizando os processos administrativos e gerenciais presentes nos serviços de saúde públicos e 

privados.  
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•  Gerenciar as etapas de assistência farmacêutica, atuando de forma ampla, crítica e ética no que 

tange a prevenção, controle de doenças e promoção do uso racional de medicamentos, tendo por base as 

políticas públicas de saúde vigentes. 

• Desenvolver atividades voltadas para análise terapêutica, manipulação, dispensação, orientação 

farmacêutica, novas terapias e tendências na área da saúde e bem estar, conferindo segurança terapêutica. 

• Averiguar a rotina laboratorial, garantindo que os parâmetros de qualidade, reprodutibilidade e 

segurança sejam atendidos. 

• Sistematizar procedimentos laboratoriais, avaliando os possíveis interferentes,  desde a coleta até a 

liberação dos laudos nos processos de saúde e doença, no diagnóstico e na pesquisa. 

• Analisar os hemocomponentes e hemoderivados, correlacionando-os com sua produção e 

interpretação de exames em serviços de hematologia e hemoterapia. 

• Interpretar as análises toxicológicas, ambientais e forenses, em todos níveis, baseando-se nas 

regulamentações  vigentes e nos métodos e técnicas associados. 

• Produzir, através da tecnologia farmacêutica, insumos, medicamentos, recombinantes e naturais, 

cosméticos, saneantes e domissaneantes, analisando os aspectos de formulação, produção, seleção, 

armazenamento, pesquisa e desenvolvimento em qualquer escala, pautado nos aspectos ético-legais da 

profissão. 

• Atuar em processos de regulamentação, fiscalização e garantia da qualidade de produtos 

farmacêuticos, cosméticos e alimentos, baseando-se nos aspectos legais e padrões estabelecidos por órgãos 

regulamentares, a fim de garantir a segurança e eficácia de sua utilização. 

• Atuar na manipulação e dispensação de terapia nutricional de  uso integral, enteral e parenteral. 

• Gerenciar processos de aquisição, produção, validação e logística de produtos farmacêuticos, 

cosméticos e correlatos, aplicando os aspectos regulatórios. 

• Distinguir os diferentes métodos estratégicos de planejamento de fármacos, relacionando a 

influência das características moleculares e suas propriedades farmacocinéticas com a atividade 

farmacológica. 

• Comparar insumos, medicamentos e remédios a base de plantas medicinais , analisando todas as 

etapas produzidas em sua seleção, preparo, dispensação e utilização. 

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

ambiente. 

 

1.13. ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS  
 

Possibilitar a avaliação continuada das condições de oferta dos 
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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) 

 

Um dos grandes desafios dos educadores é 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, o espírito aqui impresso valoriza e considera 

imprescindível o acompanhamento do profissional formado pela UNIGRANRIO.   

A manutenção da proximidade entre o egresso e a UNIGRANRIO são estimulados por meio de convites 

para participação nos eventos promovidos pelo curso, muitos dos quais participam como palestrantes. 

Nesses encontros há oportunidade para o diálogo, possibilitando a análise da colocação profissional de 

nossos egressos, bem como dos anseios sentidos quando recém-formados. Além do encontro físico, as redes 

sociais são utilizadas para mantê-los em contato com os eventos do curso. Em 2016 foi criada uma página do 

facebook para ex-alunos e alunos do curso de farmácia da UNIGRANRIO 

(www.facebook.com/graduacao/farmaciaunigranrio/), para a qual foram convidados a participar: 

estudantes atualmente matriculados, egressos, corpo docente e coordenação, a fim de trocarmos 

informações, experiências e saberes. São divulgados diversos assuntos relacionados a ensino, pesquisa e 

extensão intra e extra muros, bem como oportunidades de emprego e aprimoramento profissional. O curso 

conta também com a  página da graduação de Farmácia da Unigranrio no facebook criada a partir de 2016, 

contendo os estudantes matriculados a partir dessa data, que além de divulgar os mesmos eventos da página 

do curso citada acima, também permite que os estudantes acompanhem o dia a dia do curso 

(www.facebook.com/groups/540279519497349/). 

Entendendo a educação continuada como componente da atuação profissional com excelência, a 

UNIGRANRIO oferece a seus egressos diversos cursos de pós-graduação Lato sensu e programas de pós-

graduação Stricto sensu, propiciando a permanência do vínculo entre o egresso e a IES, fomentando a busca 

de novos conhecimentos e experiências. Reforçando o acompanhamento sistemático do egresso como 

uma política da IES, a fim de manter permanente interação entre a instituição e os egressos. 

Desde 2015  a IES realiza pesquisa junto aos egressos, por meio de instrumento próprio envolvendo 

a CPA, PROC e Diretoria de Marketing, a fim de identificar demandas de formação continuada dos ex-alunos 

e obter dados que pemitam à melhoria dos cursos e da prestação de serviços. 
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1.14. ESTRUTURA CURRICULAR 
 

 A matriz curricular do curso de Farmácia da UNIGRANRIO foi construída tendo o estudante como ator 

principal, baseando-se nas premissas institucionais e orientando-se pelo descrito nas DCN.  

 Está previsto um curso com duração mínima de dez semestres, com tempo de integralização mínima 

de cinco e máxima de dez anos, carga horária total de 4420 horas, sendo 100 horas referentes a atividades 

complementares. Essa matriz é compatível com a carga horária total do curso, estando em conformidade 

com a Resolução 3 de 2007, que determina que a carga horária mínima deve ser calculada em horas de 60 

minutos. Para a devida complementação da carga horária devido a diferença entre hora-aula e hora relógio, 

os discentes realizam o Trabalho Discente Efetivo, previsto nos Planos de Ensino das disciplinas e 

devidamente regulamentado na UNIGRANRIO. A contabilização da carga horária, indispensável à 

integralização curricular, encontra-se descritas no Regimento Geral da UNIGRANRIO (Artigos 40º, 41º e 42º), 

na Resolução CONSEPE no 69/10 de 08/12/2010, de acordo com as instruções contidas na Resolução no 2, 

de 18 de junho de 2007 e a Resolução no 3, de 02 de julho de 2007 do Conselho Nacional de Educação – 

CNE/MEC. As ações programadas e que fazem com que seja atendida a matriz curricular do curso são 

contabilizadas, no âmbito da UNIGRANRIO, pela soma de trabalhos acadêmicos. O trabalho acadêmico 

compreende as atividades docentes e discentes seguindo o lema da universidade “ir além da sala de aula” 

que, expressamente previstas nos Planos de Ensino, integram a carga horária da disciplina e, quando 

identificadas como atividades complementares, a elas se agregam. O trabalho acadêmico efetivo, que 

respeita semestralmente os 100 dias letivos, computará a duração da atividade acadêmica e o efetivo 

trabalho do aluno e compreenderá: 

I- Preleções e aulas expositivas; 

II-Atividades práticas supervisionadas tais como laboratórios, atividades em biblioteca, iniciação 

científica, trabalhos individuais ou em grupo, prática de ensino, exercícios e tarefas pertinentes ao sistema 

indissociável de ensino e pesquisa, com cunho de aprofundamento ou aplicação de estudos, como estágios, 

prática profissional, trabalho de campo, participação em programas de pesquisa, ou de extensão e ensino a 

distância. A distribuição quantitativa dos minutos de atividades que compõem a hora-aula é da 

responsabilidade de cada disciplina que se obriga a respeitar a carga horária mínima a ela atribuída pelo 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC). A valoração e a quantificação em minutos das atividades acadêmicas são 

criteriosamente feitas, inadmitindo-se prejuízo ao cumprimento da carga horária total do curso. 

 A matriz curricular apresenta quatro eixos de integração estrutural que perpassam os semestres de 

formação, contemplando conhecimento indispensável na consolidação do novo perfil do profissional 

farmacêutico desejado. O planejamento de ensino dá-se intra e inter eixos, baseando-se nas competências 

a serem desenvolvidas e consequentemente nos métodos, projetos,  articulação entre a teoria e a prática e 
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do sistema de cooperação entre as disciplinas (multi e interdisciplinaridade) que devem ser realizados. Os 

discentes têm acesso a disciplinas optativas e o cumprimento de atividades complementares, permitindo 

uma maior flexibilidade na proposta curricular e uma formação humanística do profissional de saúde. 

Os eixos são identificados por área de atuação e desdobramento do exercício profissional. Estes eixos 

não se propõem ao esgotamento do conhecimento, mas a permitir a exploração e a busca pelo significado 

dos mesmos na prática profissional. Em diversos momentos os estudantes são desafiados através de 

diferentes metodologias de ensino, como as metodologias ativas, sempre estimulados a trabalharem em 

equipe, sem preconceitos, estigmas, esteriótipos e/ou discriminações, buscando assim o desenvolvimento 

de aspectos cognitivos, socio-afetivos e de práticas e habilidades.  

O  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, culminando em ações extensionistas. O TAI é desenvolvido nos três primeiros 

períodos do curso, estimulando desde o início do processo formativo, a reflexão sobre a conduta ética e a 

importância da profissão farmacêutica para a sociedade. Dessa forma, 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 realizadas.  

Nos três últimos períodos do curso são ofertados os TCC I, II e III, que ocorrem, respectivamente, na 

oitava, nona e décima fase, totalizando carga horária de 60 horas. O PPC também prevê a oferta da disciplina 

optativa de Libras “Linguagem Brasileira de Sinais” atendendo ao decreto lei 5.626/2005. As disciplinas que 

compõem a estrutura curricular permitem ao aluno ter contato com conhecimentos culturais de formação 

geral, que o habilitam a construir uma ampla e crítica visão da realidade social e de seu cotidiano. 

Concomitantemente, o aluno tem acesso a disciplinas práticas, garantindo a aplicação dos conhecimentos 

adquiridos às exigências do mercado e às situações encontradas na vida profissional.  

Abaixo está descrita a estrutura curricular por eixos. 

 

a) Eixo de Processos e Mecanismos Orgânicos 

 O Eixo de Processos e Mecanismos Orgânicos é composto por disciplinas que proporcionam a 

fundamentação para o crescimento em complexidade na jornada acadêmica do estudante, sendo 

compartilhadas por diversos cursos da Escola de Ciências da Saúde e cursos de outras Escolas, corroborando 

para a interdisciplinaridade e trabalho multiprofissional. Muitas disciplinas que o compõem foram planejadas 

de forma interdisciplinar, agregando grandes áreas de conhecimento. O uso de metodologias ativas promove 

o estímulo do estudante para uma postura mais ativa e dinâmica, propiciando aprendizagem significativa. 

Esse eixo é composto por 940 horas e sua MACROCOMPETÊNCIA é assim descrita: Capacitar o estudante para 

avaliar a organização e as interações biológicas, envolvendo desde ultra até macroestruturas, considerando 
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as diversidades dos seres vivos, estrutura e função, interações físicas e químicas no exercício profissional em 

saúde, a partir do comportamento proativo. 

Este eixo tem início na primeira fase, estendendo-se até a quinta fase, sendo composto pelas 

disciplinas: QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA; CIÊNCIAS DA SAÚDE I; ESTUDO E PRODUÇÃO DE TEXTO; 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE ESTUDO;  TÓPICOS DE MATEMÁTICA APLICADOS A FARMACIA; FISICO-QUIMICA I 

E II; MORFOFISIOLOGIA I E II; QUÍMICA ORGÂNICA I E II; FISICO-QUÍMICA II; QUÍMICA ANALÍTICA e 

ESTATÍSTICA APLICADA. 

 

b) Eixo de Produção e Tecnologia Farmacêutica 

 O eixo de Produção e Tecnologia Farmacêutica busca desenvolver competências relacionadas às 

áreas de atuação que se correlacionam com a indústria e tecnologia. Sua macrocompetência é descrita como: 

Capacitar o estudante para aplicar a tecnologia farmacêutica para o desenvolvimento e melhoria de insumos, 

alimentos, saneantes e domissaneantes, medicamentos, recombinantes e naturais, cosméticos, , garantindo 

constante aprimoramento, qualidade, procedência e eficácia dos processos e produtos. Sendo composto por 

1160 horas, das quais 300 destinam-se ao estágio em Tecnologia e Produção.  

 Este eixo tem início na segunda fase, estendendo-se até a décima fase, sendo composto pelas 

disciplinas: PRATICAS LABORATORIAIS; OPERAÇÕES FARMACÊUTICAS E LABORATORIAIS; FARMACOTÉCNICA 

MAGISTRAL I e II; FARMACOGNOSIA; ANÁLISE FARMACÊUTICA I; ANÁLISE FARMACÊUTICA II; 

FARMACOTÉCNICA HOMEOPÁTICA; ANÁLISE FARMACÊUTICA III; COSMETOLOGIA; FARMACOTÉCNICA 

INDUSTRIAL; PRÁTICAS EM TECNOLOGIA FARMACÊUTICA I; PRÁTICAS EM TECNOLOGIA FARMACÊUTICA II; 

PRÁTICAS INTEGRADORAS II (GESTÃO E GARANTIA NA PRODUÇÃO); ESTÁGIO EM TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

e PRÁTICAS EM TECNOLOGIA FARMACÊUTICA III. 

 

c) Eixo de Atenção Farmacêutica 

 O eixo de Atenção Farmacêutica contempla as competências relacionadas a Atenção Farmacêutica, 

incluindo os processos de inserção das políticas públicas de saúde relacionadas a atuação profissional. Este 

eixo totaliza 1080 horas, das quais 280 destinam-se ao estágio em Farmácia Social. Sua macrocompetência 

foi assim descrita: Capacitar o estudante para aplicar os princípios da assistência e atenção farmacêutica com 

responsabilidade social e profissional, propondo intervenções e orientações fundamentadas na análise 

criteriosa das respostas à farmacoterapia tendo em vista o contexto cultural, psicológico e social dos 

pacientes, em colaboração com os demais profissionais da saúde. 

 Este eixo tem início na primeira fase, estendendo-se até a décima, sendo composto pelas disciplinas: 

FARMACIA SOCIAL; ATUAÇÃO DO FARMACEUTICO NA ATENÇÃO PRIMARIA; ATUAÇÃO DO FARMACEUTICO 

NA ATENÇÃO SECUNDARIA; FARMACOFISIOLOGIA I, II, III, IV, V; URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E SEMIOLOGIA; 
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ATUAÇÃO DO FARMACEUTICO NA ATENÇÃO TERCIARIA E QUATERNARIA; ESTAGIO EM FARMACIA SOCIAL; 

ATENÇAO FARMACEUTICA; DEONTOLOGIA e PRATICAS FARMACEUTICAS EM FARMACIA SOCIAL. 

 

d) Eixo de Análises Clínicas e Toxicológicas 

 O eixo de Análises Clínicas e Toxicológicas, trata das competências relacionadas às análises 

laboratoriais e toxicológicas. Sua macrocompetência é descrita como: Capacitar o estudante para  avaliar 

todas as etapas das análises clínico-laboratoriais e toxicológicas, atuando desde as etapas pré-analíticas, 

analíticas, de interpretação e emissão de laudos e pareceres, da garantia e controle de qualidade, 

gerenciamento e o desenvolvimento de produtos. Esse eixo totaliza 1080 horas, das quais 300 são destinadas 

ao estágio em Análises Clínicas. 

 Este eixo tem início na terceira fase, estendendo-se até a nona, sendo composto pelas disciplinas: 

BIOQUIMICA APLICADA; PARASITOLOGIA BASICA E CLINICA; CITOLOGIA HORMONAL E ONCOTICA; 

IMUNOLOGIA BASICA E CLINICA; MICROBIOLOGIA BASICA E CLINICA; HEMATOLOGIA BASICA; BIOLOGIA 

MOLECULAR APLICADA; TOXICOLOGIA; PRATICAS EM ANALISES CLINICAS I, II, III; BIOTECNOLOGIA 

FARMACEUTICA; ESTAGIO EM ANALISES CLINICAS; PRATICAS INTEGRADORAS (GESTAO E GARANTIA 

LABORATORIO CLINICO).  

 

  Os conteúdos correlacionados com requisitos legais e as disciplinas nos quais estes são 

abordados com maior profundidade são listados abaixo: 

 

Quadro 3 . Distribuição das disciplinas segundo as DCNs para o Curso de Farmácia e os requisitos legais. 

 

Área temática, de 
acordo com as 

DCNs 

Conteúdos Disciplinas 

 

Ciências Exatas 

Processos,  métodos e 
abordagens físicos, químicos, 

matemáticos e estatísticos como 
suporte às ciências farmacêutica 

IEN158 QUIMICA GERAL E INORGANICA 
IEN160 TOPICOS DE MATEMATICA 

APLICADOS A FARMACIA 
IEN209 FISICO-QUIMICA 

IEN030 QUIMICA ORGANICA I 
IEN129 QUIMICA ORGANICA II 

IEN210 FISICO-QUIMICA II 
IEN159 QUIMICA ANALITICA 

DBG003 ESTATISTICA APLICADA 

 

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, 

IBC102 CIENCIAS DA SAUDE I 
IBC103 MORFOFISIOLOGIA I 
IBC107 MORFOFISIOLOGIA II 

EFA099 BIOQUIMICA APLICADA 
EFA064 PARASITOLOGIA BASICA E CLINICA 

EFA083 IMUNOLOGIA BASICA E CLINICA 
EFA061 MICROBIOLOGIA BASICA E CLINICA 
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imunológicos, genética molecular 
e bioinformática em todo 

desenvolvimento do processo 
saúde-doença, inerentes aos 

serviços farmacêuticos; 

 

 

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 economia e 
gestão administrativa em nível 

individual e coletivo, como 
suporte à atividade farmacêutica 

EFA095 FARMACIA SOCIAL 
EFA097 ATUAÇÃO DO FARMACEUTICO NA 

ATENÇÃO PRIMARIA 
EFA098 ATUAÇÃO DO FARMACEUTICO NA 

ATENÇÃO SECUNDARIA 
EFA104 ATUAÇÃO DO FARMACEUTICO NA 

ATENÇÃO TERCIARIA E QUATERNARIA 
EFA127 DEONTOLOGIA 

 

Ciências 
Farmacêuticas 

Conteúdos teóricos e práticos 
relacionados com a pesquisa e 
desenvolvimento, produção e 

garantia da qualidade de matérias 
primas, insumos e produtos 

farmacêuticos; legislação sanitária 
e profissional; ao estudo dos 

medicamentos no que se refere à 
farmacodinâmica, 
biodisponibilidade, 

farmacocinética, emprego 
terapêutico, 

farmacoepidemiologia, incluindo-
se a farmacovigilância, visando 

garantir as boas práticas de 
dispensação e a utilização 

racional; conteúdos teóricos e 
práticos que fundamentam a 

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

laboratorial e terapêutico e 
conteúdos da bromatologia, 

biosegurança e da toxicologia 
como suporte à assistência 

farmacêutica 

EFA101 FARMACOFISIOLOGIA I 
EFA 100 URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E 

SEMIOLOGIA 
EFA105 FARMACOFISIOLOGIA II 
EFA109 FARMACOFISOLOGIA III 
EFA113 FARMACOFISIOLOGIA IV 
EFA117 FARMACOFISIOLOGIA V 

EFA118 ESTAGIO EM FARMACIA SOCIAL 
EFA121 ATENÇAO FARMACEUTICA 
EFA065 CITOLOGIA HORMONAL E 

ONCOTICA 
EFA067 HEMATOLOGIA BASICA 

EFA108 BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA 
EFA028 TOXICOLOGIA 

EFA112 PRATICAS EM ANALISES CLINICAS I 
EFA115 BIOTECNOLOGIA FARMACEUTICA 

EFA116 PRATICAS EM ANALISES CLINICAS II 
EFA123 ESTAGIO EM ANALISES CLINICAS 
EFA120 PRATICAS EM ANALISES CLINICAS 

III 
EFA122 PRATICAS INTEGRADORAS 

(GESTAO E GARANTIA LABORATORIO 
CLINICO) 

EFA096 PRATICAS LABORATORIAIS 
EFA058 OPERACOES FARMACEUTICAS E 

LABORATORIAIS 
EFA102 FARMACOTECNICA MAGISTRAL I 

EFA062 FARMACOGNOSIA 
EFA103 ANALISE FARMACEUTICA I 

EFA106 FARMACOTECNICA MAGISTRAL II 
EFA107 ANALISE FARMACEUTICA II 

EFA080 FARMACOTECNICA HOMEOPATICA 
EFA111 ANALISE FARMACEUTICA III 

EFA086 COSMETOLOGIA 
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EFA110 FARMACOTECNICA INDUSTRIAL 
EFA114 PRATICAS EM TECNOLOGIA 

FARMACEUTICA I 
EFA119 PRATICAS EM TECNOLOGIA 

FARMACEUTICA II 
EFA126 PRATICAS INTEGRADORAS II 

(GESTAO E GARANTIA NA PRODUÇÃO) 
EFA129 ESTAGIO EM TECNOLOGIA E 

PRODUÇÃO 
EFA124 PRATICAS EM TECNOLOGIA 

FARMACEUTICA III 

Requisito Legal Conteúdos Disciplinas 

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. 

Estudo da História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena 

EFA095-FARMÁCIA SOCIAL 
EFA062-FARMACOGNOSIA 

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. 

Educação em Direitos Humanos EFA127-DEONTOLOGIA 

Políticas de 
educação 

ambiental (Lei nº 
9.795, de 27 de 
abril de 1999 e 

Decreto Nº 4.281 

Educação Ambiental EFA028-TOXICOLOGIA 
EFA098-ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA 

ATENÇÃO SECUNDÁRIA 
EFA107-ANÁLISE FARMACÊUTICA II 
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de 25 de junho de 
2002) 

Proteção dos 
Direitos da Pessoa 
com Transtorno do 
Espectro Autista, 

conforme disposto 
na Lei N° 12.764, 

de 27 de dezembro 
de 2012. 

Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro 

Autista 

EFA095-FARMÁCIA SOCIAL 

 

1.15. CONTEÚDOS CURRICULARES 
 

 A composição e a organização curricular do Curso de Farmácia busca o desenvolvimento de 

competências pelo estudante, contemplando disciplinas e atividades no intuito de propiciar o 

desenvolvenvolvimeto do saber, saber fazer, saber ser. Para tanto, a matriz foi organizada nos eixos 

temáticos abaixo representados (Quadro 4). 

Quadro 4. Distribuição da disciplinas por eixos temáticos do curso  

 
Eixo 

 
Competência 

Fase Disciplina 
Carga 

Horária 

Processos e 
Mecanismos 

Orgânicos 

Capacitar o estudante para avaliar a 
organização e as interações 

biológicas, envolvendo desde ultra 
até macroestruturas, considerando 

as diversidades dos seres vivos, 
estrutura e função, interações físicas 
e químicas no exercício profissional 

em saúde, a partir do 
comportamento proativo. 

1 
IEN158 QUIMICA GERAL E 

INORGANICA 
     80 

1 IBC102 CIENCIAS DA SAUDE I 60 

1 
DBG005 ESTUDO E PRODUCAO DE 

TEXTO 
60 

1 
IEN160 TOPICOS DE MATEMATICA 

APLICADOS A FARMACIA 
60 

2 IEN209 FISICO-QUIMICA 60 

2 IBC103 MORFOFISIOLOGIA I 100 

2 IEN030 QUIMICA ORGANICA I 60 

2 
DBG004 METODOS E TECNICAS DE 

ESTUDO 
60 

3 IEN129 QUIMICA ORGANICA II 80 

3 IEN210 FISICO-QUIMICA II 60 

3 IBC107 MORFOFISIOLOGIA II 140 

4 IEN159 QUIMICA ANALITICA 80 

5 DBG003 ESTATISTICA APLICADA 40 

Produção e 
Tecnologia 

Farmacêutica 

Capacitar o estudante para aplicar a 
tecnologia farmacêutica para o 
desenvolvimento e melhoria de 

insumos, medicamentos, 
recombinantes e naturais, 
cosméticos, saneantes e 

domissaneantes, garantindo 
constante aprimoramento, 

qualidade, procedência e eficácia 
dos processos e produtos. 

2 EFA096 PRATICAS LABORATORIAIS 60 

3 

EFA058 OPERACOES 
FARMACEUTICAS E 

LABORATORIAIS 
80 

4 
EFA102 FARMACOTECNICA 

MAGISTRAL I 
60 

5 EFA062 FARMACOGNOSIA 80 
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5 EFA103 ANALISE FARMACEUTICA I 60 

6 
EFA106 FARMACOTECNICA 

MAGISTRAL II 
60 

6 EFA107 ANALISE FARMACEUTICA II 60 

6 
EFA080 FARMACOTECNICA 

HOMEOPATICA 
60 

7 
EFA111 ANALISE FARMACEUTICA 

III 
60 

7 EFA086 COSMETOLOGIA 60 

7 
EFA110 FARMACOTECNICA 

INDUSTRIAL 
60 

8 
EFA114 PRATICAS EM 

TECNOLOGIA FARMACEUTICA I 
40 

9 
EFA119 PRATICAS EM 

TECNOLOGIA FARMACEUTICA II 
40 

10 

EFA126 PRATICAS INTEGRADORAS 
II (GESTAO E GARANTIA NA 

PRODUÇÃO) 
40 

10 
EFA129 ESTAGIO EM TECNOLOGIA 

E PRODUÇÃO 
300 

10 
EFA124 PRATICAS EM 

TECNOLOGIA FARMACEUTICA III 
40 

Eixo de 
Atenção 

Farmacêutica 

Capacitar o estudante para aplicar 
os princípios da assistência e 
atenção farmacêutica com 
responsabilidade social e 

profissional, propondo intervenções 
e orientações fundamentadas na 
análise criteriosa das respostas à 
farmacoterapia tendo em vista o 
contexto cultural, psicológico e 

social dos pacientes, em 
colaboração com os demais 

profissionais da saúde. 
 

1 EFA095 FARMACIA SOCIAL 60 

2 
EFA097 ATUAÇÃO DO 

FARMACEUTICO NA ATENÇÃO 
PRIMARIA 

60 

3 
EFA098 ATUAÇÃO DO 

FARMACEUTICO NA ATENÇÃO 
SECUNDARIA 

60 

4 EFA101 FARMACOFISIOLOGIA I 60 

4 
EFA 100 URGÊNCIAS E 

EMERGÊNCIAS E SEMIOLOGIA 
60 

5 
EFA104 ATUAÇÃO DO 

FARMACEUTICO NA ATENÇÃO 
TERCIARIA E QUATERNARIA 

60 

5 EFA105 FARMACOFISIOLOGIA II 80 

6 EFA109 FARMACOFISOLOGIA III 60 

7 EFA113 FARMACOFISIOLOGIA IV 60 

8 EFA117 FARMACOFISIOLOGIA V 80 

8 
EFA118 ESTAGIO EM FARMACIA 

SOCIAL 
280 

9 EFA121 ATENÇAO FARMACEUTICA 60 

10 EFA127 DEONTOLOGIA 40 

10 
EFA125 PRATICAS 

FARMACEUTICAS EM FARMACIA 
SOCIAL 

60 

3 EFA099 BIOQUIMICA APLICADA 80 



      PROJETO PEDAGÓGICO CURSO DE FARMÁCIA _CURRÍCULO 113  

46 
 

Eixo de 
Análises 

Clínicas e 
Toxicológicas 

Capacitar o estudante para  avaliar 
todas as etapas das análises clínico-

laboratoriais e toxicológicas, 
atuando desde as etapas pré-

analíticas, analíticas, de 
interpretação e emissão de laudos e 
pareceres, da garantia e controle de 

qualidade, gerenciamento e o 
desenvolvimento de produtos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
EFA064 PARASITOLOGIA BASICA E 

CLINICA 
60 

4 
EFA065 CITOLOGIA HORMONAL E 

ONCOTICA 
60 

5 
EFA083 IMUNOLOGIA BASICA E 

CLINICA 
60 

5 
EFA061 MICROBIOLOGIA BASICA E 

CLINICA 
60 

6 EFA067 HEMATOLOGIA BASICA 60 

6 
EFA108 BIOLOGIA MOLECULAR 

APLICADA 
60 

7 EFA028 TOXICOLOGIA 60 

7 
EFA112 PRATICAS EM ANALISES 

CLINICAS I 
80 

8 
EFA115 BIOTECNOLOGIA 

FARMACEUTICA 
60 

8 
EFA116 PRATICAS EM ANALISES 

CLINICAS II 
60 

9 
EFA123 ESTAGIO EM ANALISES 

CLINICAS 
300 

9 
EFA120 PRATICAS EM ANALISES 

CLINICAS III 
40 

9 
EFA122 PRATICAS INTEGRADORAS 

(GESTAO E GARANTIA 
LABORATORIO CLINICO) 

40 

 

A matriz curricular distribuída por fluxos encontra-se no Anexo I, enquanto que o ementário e a 

bibliografia encontram-se no Anexo II. 

 

1.16. 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) 

 

 Como pretende-se formar um egresso generalista, capaz de mobilizar saberes na resolução de 

problemas enfrentados no mercado de trabalho, ao longo da formação dos estudantes são utilizadas 

diferentes estratégias de aprendizagem a fim de privilegiar este desenvolvimento. Assim como definido no 
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PDI,  o curso de bacharelado em Farmácia 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 identificar seus limites, 

atuando no sentido de superá-los. 

Desta feita, o cotidiano acadêmico do curso de Farmácia baseia-se 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 conhecimento. Entre 

as atividades elencadas podemos destacar: estudos de casos, elaboração de mapas conceituais, peer 

instruction, simulação, palestras de profissionais com larga experiência de mercado, visitas técnicas, além de 

toda e qualquer atividade que possa facilitar a relação entre o processo de ensino e aprendizagem.  

 A metodologia de ensino tem uma abordagem inovadora, desenvolvida através da formação de 

competências, com atividades traçadas para o desenvolvimento pleno, abrangendo os níveis cognitivo, 

psicomotor e socioafetivo, seja com o apoio de laboratórios, visitas técnicas, seja pela exposição de vivências 

profissionais e a troca de experiência entre estudantes e professores, seja pelo estímulo à aprendizagem 

autônoma, por meio da consulta bibliográfica e do uso de tecnologias de informação dentre outros. 

 Há também inter-relação entre as disciplinas que compõem os Eixos Curriculares, viabilizando  a 

concepção e execução do currículo. A adequação curricular proporciona o aumento gradual da complexidade 

das competências a serem atingidas de forma a favorecer a aprendizagem significativa. Para tanto, são 

previstos trabalhos articulados entre docentes do mesmo fluxo e em fases subsequentes do curso, em torno 

dos eixos, efetivando a articulação e integração proposta ao longo do caminhar acadêmico de nosso 

estudante. Procurando-se durante toda a formação do estudante, romper as barreiras disciplinares, 

entendendo ser este um exercício contínuo tanto para docentes como discentes, um exemplo concreto disso, 

está na formulação da proposta dos Seminários Temáticos da Área Farmacêutica, apelidado pelos estudantes 

de trabalho integrador, no qual as atividades e estratégias pedagógicas convidam discentes e docentes a 

pensarem sobre temas abrangentes que envolvem a profissão farmacêutica, 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. Sendo assim, a metodologia de ensino-aprendizagem da UNIGRANRIO tem como 
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fundamento o desenvolvimento da autonomia e da habilidade de identificar, descrever e solucionar 

problemas da prática profissional visto a importância da formação dos estudantes se ancorar em 

necessidades reais que os levem à busca contínua por respostas às mais variadas perguntas. As aulas são 

dialógicas, tendo o estudante como foco principal, estimulando a interação entre docentes e discentes e a 

troca de saberes para construção do conhecimento, com foco no processo de aprendizagem do estudante. 

Dessa forma, a origem sociocultural dos ingressantes, a responsabilidade social da universidade e a decisão 

de integrar estratégias que garantam uma aprendizagem baseada na prática profissional são levadas em 

consideração, para atingir a aprendizagem significativa. 

 As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) apontam novos caminhos à democratização do 

acesso ao ensino, à flexibilização da aprendizagem, bem como ao desenvolvimento de autonomia de estudo 

pelo estudante e, sobretudo, a potencialização do trabalho docente. Nesse sentido, o curso enriquece seu 

processo de ensino-aprendizagem prevendo a utilização de diversos recursos metodológicos possibilitados 

pelas novas TICs, dentre eles a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) em disciplinas como 

Ciências da Saúde I, por exemplo, no trabalho discente efetivo. 

“A UNIGRANRIO utiliza Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), customizado para atender as 

especificidades e características da sua comunidade acadêmica. Sua utilização foi precedida de um rigoroso 

processo escolha com base na exigência de possibilitar alto grau de interação e de comunicação entre os 

atores através das quais o aprendizado se concretizasse significativamente e fosse viabilizado pela troca de 

experiências e pela interatividade. O ambiente é de fácil utilização e a acessibilidade da sua interface 

garante a interatividade e favorece a interação (relação com pessoas de forma síncrona ou assíncrona).” 

PDI 2015-2019 

 Na instituição, o ambiente virtual cumpre o papel de agregar valor ao crescimento e atualização, 

tanto na formação discente quanto docente, que realizam capacitações constantes a fim de compreender e 

aplicar diferentes estratégias de aprendizagem.   

 Muitos são os instrumentos existentes para apoiar o planejamento didático-pedagógico, a 

estruturação, a organização, a definição de objetivos instrucionais e a escolha de instrumentos de avaliação. 

A Taxonomia de Bloom  é um desses instrumentos, cuja finalidade é auxiliar a identificação e a declaração 

dos objetivos ligados ao desenvolvimento, que engloba a aquisição do conhecimento, competência e 

atitudes, visando facilitar o planejamento do processo de ensino e aprendizagem. Duas das inúmeras 

vantagens de se utilizar a Taxonomia de Bloom no contexto educacional são: 

• Oferecer a base para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação e utilização de estratégias 

diferenciadas para facilitar, avaliar e estimular o desempenho dos estudantes em diferentes níveis de 

aquisição de conhecimento; 
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•  Estimular os educadores a auxiliarem seus discentes, de forma estruturada e consciente, a 

adquirirem competências específicas a partir da percepção da necessidade de dominar habilidades mais 

simples (fatos) para, posteriormente, dominar as mais complexas (conceitos). 

Em todas as etapas de planejamento, treinamento e reuniões de colegiado, os professores são 

convidados a refletir sobre o processo de formação acadêmica e a importância de valorar de maneira 

equivalente os diferentes domínios. Este é um grande desafio, pois existe uma tendência natural para 

valorização do domínio cognitivo em detrimento dos demais. Desta forma, durante o planejamento 

acadêmico busca-se trabalhar sempre com níveis cognitivos mais elevados. Assim, sempre que possível, os 

professores são orientados a alcançar níveis cognitivos de análise, interpretação, discussão, construção, 

criação, comparação, avaliação, crítica e decisão, sempre dentro de um processo reflexivo. Se uma formação 

superior de qualidade prevê garantir uma transformação (modificação verificada em função da 

aprendizagem) técnico-profissional, pessoal e social no estudante, então, o ensino e a aprendizagem 

necessitam contemplar os domínios cognitivos (saber), psicomotor (saber fazer) e socioafetivo (saber ser), 

sendo assim, ao se utilizar a Taxonomia de Bloom tem-se um facilitador na organização e avaliação da 

aprendizagem. 

 Os cenários de práticas, análise de problemas e laboratórios gerais e específicos contribuem 

grandemente na contextualização e mobilização de saberes, auxiliando a formação sólida dos estudantes do 

curso de Farmácia da UNIGRANRIO. 

  Tendo em vista a integração vertical e horizontal do currículo, o TAI busca introduzir um tratamento 

transdisciplinar dos conhecimentos construídos nas diferentes disciplinas, de forma que estudos realizados 

em uma dada área, desde logo, repercutam nos demais, formando um todo indivisível. Mediante este enfoque 

as disciplinas passam a compreender a análise de problemas trazidos pelos estudantes,  propiciando ao aluno 

e também aos docentes uma vivência abrangente, muito além da mera transmissão de conhecimentos 

técnicos. Para fins estruturais, são escolhidas disciplinas âncora para tutorear o desenvolvimento dos 

objetivos,  ações, discussões e ações propostas, considerando as dimensões regionalizadas e globalizadas dos 

problemas humanos e sociais. O TAI acontece nos três primeiros semestres do curso, e propicia uma 

conscientização dos estudantes, para além da temática escolhida, estimulando a cidadania e trazendo a tona 

a importância do profissional farmacêutico como promotor de saúde. 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.  Até o 

presente momento foram trabalhados no TAI: 

- A prevenção do HPV 

- Diabetes  

- Plantas medicinais e fitoterápicos: dos indígenas até a atualidade 

- Conscientização da inclusão de autistas e portadores da Síndrome de Down 
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- Nutriquímica: ação interdisciplinar de estudantes de farmácia, nutrição e química sobre alimentos 

- Uso racional de medicamentos 

- Vacinas: Mitos e verdades  

 

1.17. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

O estágio curricular supervisionado é um ato educativo, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 

visa a preparação do estudante para o trabalho produtivo, uma vez que proporciona a aplicabilidade de 

conhecimentos teóricos-práticos através da vivência em situações reais da futura profissão, corroborando 

para a consolidação de competências trabalhadas ao longo da formação do estudante. Os estágios serão 

realizados junto a pessoas jurídicas, públicas e privadas. A UNIGRANRIO possui o Núcleo de Convênios, 

Estágios e Negócios (NUCEN), cujos principais objetivos são: 

• Proporcionar o ingresso dos alunos no mercado de trabalho; 

• Contatar o meio empresarial recolhendo informações sobre suas reais necessidades com a finalidade 

de manter programas de pós-graduação em sintonia com o mercado de trabalho, consolidando a relação 

Universidade – Empresa; 

• Formar parcerias, com o objetivo de melhorar a qualificação profissional dos seus alunos. 

 

O NUCEN possui hoje um cadastro de empresas, que enviam oportunidades de estágios, e ou 

empregos regularmente de acordo com suas necessidades. 

Além da captação e divulgação dos estágios, o NUCEN cuida também da sua legalização, dentro do 

previsto na Lei 11788/08, sem que isso represente ônus para as organizações. 

A comunicação direta com o público alvo dá rapidez e confiabilidade ao processo, encaminhando às 

empresas alunos e graduados com o perfil desejado. 

Os estágios curriculares podem ser obrigatórios ou não obrigatórios, sendo os mesmos: 

 

• Estágio Curricular Obrigatório: É aquele que faz parte do currículo de um curso, constituindo-se em 

uma disciplina, vinculada à Grade Curricular. A sua realização é condição para integralizar o currículo, 

podendo ser ou não remunerado. O aluno é avaliado de acordo com o Estatuto e o Regimento da 

Universidade. 

 

• Estágio Curricular Não Obrigatório: Como sugerido pelo próprio nome, este estágio não possui o 

caráter de obrigatoriedade. É uma opção pessoal que o aluno pode fazer, visando enriquecer a sua formação 

profissional, na medida em que lhe oferece a oportunidade de pôr em prática o conhecimento adquirido no 
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decorrer do curso. Tem a carga horária atribuída dentro de um dos grupos previstos nas atividades 

complementares,ressaltando que para que todo o estágio seja validado deverá estar diretamente ligado à 

área de formação acadêmica do aluno. 

 

Atendendo ao Art. 7° da Resolução CNE/CES 2, de 19 de fevereiro de 2002 , que determina que o 

estágio supervisionado deverá atingir 20% da carga horária total do curso de graduação em Farmácia e 

levando-se em consideração a formação generalista do egresso, o estágio curricular obrigatório do curso de 

Farmácia da UNIGRANRIO prevê a atuação do profissional em formação nos três Eixos Curriculares 

correspondentes à formação específica do profissional farmacêutico (Eixo de Atenção Farmacêutica, Eixo de 

Análises Clínicas e Toxicológicas e Eixo de Produção e Tecnologia Farmacêutica), sendo suas 880 horas 

distribuídas em 3 fases (8º, 9º e 10º), com 280, 300 e 300 horas respectivamente. Dessa forma, os cenários 

abaixo contemplam as competências previstas a serem trabalhadas com os estudantes no ambiente de 

Estágio: 

a) Estágio em Farmácia Social: contempla os cenários de prática envolvendo Farmácias sem 

Manipulação, Ervanária, Postos de Atendimento Médico, Centros Municipais de Saúde, Policlínicas, 

Hospitais, Programa de Saúde da Família e Atenção Farmacêutica e outros ambientes  que envolvam Atenção 

Farmacêutica. 

b) Estágio em Análises Clínicas: contempla as Análises Clínicas e Toxicológicas, tendo como possíveis 

cenários de prática os laboratórios de Análises Clínicas, de Toxicologia, de Hematologia e Hemoderivados, de 

Virologia, Citologia, Microbiologia, Imunologia Clínicas, de Cultura de Células e outros ambientes que 

envolvam o Diagnóstico Laboratorial e/ou sua otimização. 

c) Estágio em Tecnologia e Produção: tem como cenários de prática as farmácias de manipulação 

alopáticas e homeopáticas, indústria de medicamentos, alimentos, cosméticos, correlatos e insumos e 

pesquisa e desenvolvimento e outros cenários que envolvam a Tecnologia Farmacêutica. 

 

É de responsabilidade do curso de Farmácia, a oferta de cenários para a realização do Estágio Curricular 

Obrigatório nos diferentes eixos, para tanto a instituição estabelece convênios com as esferas municipal, 

estadual e federal na área da saúde, com empresas e organizações não governamentais. 

Caberá ao NUCEN providenciar e manter os instrumentos jurídicos, que serão periodicamente 

reexaminados com as empresas/instituições dispostas a conceder estágios. O aluno não poderá iniciar o 

estágio antes de serem firmados o convênio, o seguro de acidentes pessoais em favor do estagiário previsto 

legalmente e o Termo de Compromisso que poderá ser solicitado diretamente ao Núcleo. Todos os 

documentos, relacionados abaixo, que efetivam o estágio estão disponíveis no Portal do Aluno. São estes: 

• Acordo de Cooperação; 

• Plano de Atividades do Estagiário; 
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• Relatório de Atividades; 

• Termo de Compromisso de Estágio; 

• Relatório de Acompanhamento de Estágio; 

• Avaliação de Desempenho de Estágio; 

• Termo de Rescisão de Contrato de Estágio; 

• Termo Aditivo de Renovação de Contrato; 

• Minuta do Convênio de Estágio UNIGRANRIO/Empresa 

Quando o estágio é curricular obrigatório, a UNIGRANRIO é responsável pelo pagamento do seguro 

de vida. Ao fazer a matrícula na disciplina de Estágio, automaticamente, o aluno é incluído no seguro. O 

estudante pode verificar via portal a apólice ao a seguradora responsável pelo seguro de vida. No caso 

do estágio não obrigatório, a Empresa que oferece o estágio é a responsável pelo pagamento do seguro. 

O NUCEN disponibiliza informações detalhadas no seguinte endereço eletrônico: 

http://blogs.unigranrio.br/vidadeestagiario/ 

http://www.unigranrio.com.br/Paginas/estagio-nucen.aspx 

O curso conta com um grupo de docentes envolvidos na Coordenação Geral do Estágio Curricular 

Supervisionado, sendo os mesmos indicados pela Coordenação do Curso de Farmácia e validados pelo 

Colegiado de Curso. 

O regulamento de estágio encontra-se no anexo II. 

 

1.18. ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES 
 

 O estudante do curso de Farmácia é estimulado, desde o início do curso, a realizar atividades de 

complementação da sua formação, que garantem flexibilização da estrutura curricular denominada 

Atividades Complementares Curriculares. 

 Estas atividades são estatuídas por regulamento, aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa e 

podem ser exercidas na própria UNIGRANRIO (cursos de extensão, mini-cursos, palestras, eventos, atividades 

de extensão, etc) ou “extra-muros”, sendo o alunado encorajado pela gestão do curso a frequentar 

congressos, simpósios, realizar cursos em Instituições de pesquisa ou qualquer outro tipo de atividade que 

permita aquisição de novos conhecimentos e vivências relacionadas ao curso. Cabe a gestão acadêmica a 

divulgação desses eventos junto aos discentes e após a realização atribuir suas cargas horárias, conforme 

regulamento, no portal acadêmico, permitindo assim ao próprio estudante acompanhar a carga horária 

cumprida e a cumprir para sua conclusão do curso. 

 As Atividades Complementares dão ao acadêmico a possibilidade de flexibilizar sua formação, 

estimulam a prática de estudos independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de 

http://blogs.unigranrio.br/vidadeestagiario/
http://blogs.unigranrio.br/vidadeestagiario/
http://www.unigranrio.com.br/Paginas/estagio-nucen.aspx
http://www.unigranrio.com.br/Paginas/estagio-nucen.aspx
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permanente e contextualizada atualização profissional específica, sobretudo nas relações com o mundo do 

trabalho, estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais 

e culturais. 

 Sob o ponto de vista pedagógico, as atividades complementares têm como objetivo: buscar uma 

maior integração entre o corpo docente e discente; flexibilizar o currículo pleno do curso; proporcionar ao 

discente maior aperfeiçoamento crítico-teórico e técnico-instrumental; aprofundar a multiprofissionalidade 

e interdisciplinaridade necessárias à formação acadêmica dos egressos; diversificar e enriquecer a formação 

humanística oferecida nos cursos de graduação; desenvolver no discente a competência de resolver 

problemas, construir suas próprias oportunidades e de manter-se em processo de atualização do 

conhecimento; possibilitar ao discente autonomia na ampliação de seu universo cultural e enriquecimento 

de seu processo formativo; promover a integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 

As atividades complementares oportunizam não apenas a retribuição social do conhecimento 

produzido na academia em favor da melhoria das condições materiais e culturais da comunidade, mas 

permitem também o engajamento em práticas sociais solidárias e cooperativas, contribuindo na formação 

ética e na construção de um profissional cidadão. 

 Está prevista a carga horária de 100 horas em Atividades Complementares Curriculares obrigatórias. 

Esta carga horária deverá ser cumprida em no mínimo, quatro atividades diversificadas. 

De acordo com o regulamento geral, as ACCs 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") 

- Exercício de monitoria 

- Participação em pesquisas como bolsista ou aluno voluntário. 

- Participação em atividades de extensão da UNIGRANRIO 

- Participação em programas e projetos de responsabilidade social e extensão universitária da 

UNIGRANRIO 

- Participação nos núcleos multidisciplinares da UNIGRANRIO  

- Participação na gestão de entidades sócio-culturais no âmbito universitário 

- Participação em atividades de extensão da UNIGRANRIO  

- Participação em programas e projetos sociais desenvolvidos por outras organizações civis. 

- Participação na comissão organizadora em eventos acadêmico-científicos. 

 

Grupo II: Atividades para enriquecimento profissional (ACC "2")  

- Participação em congressos, seminários, conferências, mostras e oficinas organizadas por associações 

de classe ou entidades da área profissional.  
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- Participação, como ouvinte, em defesas de Trabalho de Conclusão de Curso, Dissertação de Mestrado 

e Tese de Doutorado. 

- Participação em Atividades Culturais - teatro, cinema, visitas a exposições.  

-  Participação em cursos de extensão de natureza acadêmica e profissional na modalidade presencial 

ou a distância ofertados por instituições universitárias. 

- Disciplinas cumpridas em outros cursos de graduação da UNIGRANRIO  

- 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") 

- Apresentação de trabalhos em eventos científicos (pôster, resumo, painel, apresentação oral), 

organizadas por associações de classe ou entidades da área profissional.  

- Publicação de artigos em periódicos ou anais de congresso e seminários organizados por associações 

de classe ou entidades da área profissional.  

- Publicação de resumo em periódico ou anais de congresso organizado por associações de classe ou 

entidades da área profissional 

 Publicação de capítulo em livro 

- Criação e produção de tecnologias inovadoras e material didático. 

- Premiação em eventos científicos organizados por associações de classe ou entidades da área 

profissional.  

 

Grupo IV: Vivência profissional complementar (ACC "4") 

- Realização de estágios não-curriculares desde que oficialmente aprovados pelo NUCEN, ou seja, com 

Termo de Compromisso devidamente assinado, antes do início do estágio. 

- Atuação em Empresa Junior e/ou Incubadora de Empresa. 

- Participação em ligas estudantis reconhecidas no âmbito da UNIGRANRIO. 

- Participação em intercâmbio universitário desde que aprovado pela PROCE. 

 

A tabela de referência e o regulamento para validação das atividades complementares do curso de 

Farmácia é o instrumento norteador para análise e atribuição de carga horária e encontra-se  no ANEXO III. 

 

1.19. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 

A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui um momento de participação em 
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situações reais ou simuladas de vida e trabalho, bem como de potencialização e sistematização de 

competências e conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação na forma de pesquisa acadêmico-

científica ou estudo de caso. O estímulo ao desenvolvimento da postura investigativa e criativa será feito 

durante todo o percurso acadêmico, no entanto, são reservados três momentos específicos para o 

aprofundamento e a construção de um trabalho acadêmico que é realizado sob acompanhamento de um 

docente vinculado ao curso de Farmácia; 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 IV). 

O TCC tem a função de organizar os conteúdos obtidos pelos acadêmicos, no decorrer da sua 

graduação, na medida em que estes escolhem temas de pesquisa e desenvolvem reflexões relacionadas com 

os conhecimentos trabalhados nas disciplinas, preferencialmente resultantes das atividades do estágio 

supervisionado. Aliando assim, a vivência acadêmica com a práxis do Farmacêutico, ou seja, dando ao aluno 

a aplicabilidade dos conhecimentos, uma vez que temos de prepará-lo para a atuação no universo do 

trabalho profissional, conferindo-o a empregabilidade. 

O TCC deve dar aos acadêmicos a oportunidade de desenvolver procedimentos metodológicos e de 

pesquisa que propiciem sistematizar, na prática, as noções teóricas adquiridas. Portanto, consiste em realizar 

uma pesquisa orientada e propiciar o desenvolvimento de uma produção cientifica. Desta maneira, o TCC 

está organizado em três momentos no curso de Farmácia. O TCC I trata da metodologia da pesquisa científica. 

O TCC II consiste na elaboração de um projeto, no qual são definidos o objeto de estudo e o delineamento 

dos objetivos a serem desenvolvidos. O TCC III culmina na geração de um artigo científico e em sua 

apresentação no formato de posters na Mostra de Trabalhos Científicos. Dessa forma, os estudantes seguem 

os seguintes parâmetros: a formulação de um projeto de pesquisa, sua execução e a apresentação dos 

resultados obtidos. As orientações dos alunos são condicionadas a inscrição na disciplina, sendo atribuída 

aos docentes da própria Universidade. 

A execução do TCC e sua apreciação por uma comissão avaliadora (interna e/ou externa), assim como 

a sua apresentação em sessão de pôster, justificam-se no caráter de iniciação científica, e como mecanismo 

de ensino-aprendizagem do próprio discente, preparando-o para a vida acadêmica além da graduação. 

Os docentes orientadores e os alunos orientandos dispõem de sala com espaço para a discussão e 

utilização de recursos de Tecnologia e Inovação, para dar suporte aos trabalhos em andamento. 

Os melhores TCCs, em avaliação prévia pela comissão avaliadora, serão submetidos ao comitê editorial 

de revistas vinculadas à UNIGRANRIO. Estes, após submissão eletrônica, são encaminhados para consultores 

das áreas de conhecimento para revisão e são passíveis de publicação. Neste sentido, damos ao aluno a 

vivência necessária para se preparar para a vida acadêmica após a sua formação. 

É necessário ressaltar que a Escola de Ciências da Saúde, na qual o curso de Farmácia está inserido, 

estabelece as diretrizes básicas para a elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso, através do 
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regulamento de orientação acadêmica específico do curso, no qual estão descritas formas de apresentação, 

orientação e coordenação, entre outros itens. O regimento prevê também o papel dos principais atores 

envolvidos no Trabalho de Conclusão de Curso, conforme descrito nos artigos abaixo apresentados.  

 

Art. 5º. - Compete ao Coordenador de Curso:  

I - Indicar o(s) professor(es) responsável(eis) pelo TCC, doravante denominado(s) Professor 

Responsável, que se encarregará(ão) pelas ações do processo ensino-aprendizagem do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

II – Indicar e cadastrar no Sistema Acadêmico da Unigranrio os orientadores do Trabalho de 

Conclusão de Curso, respeitando-se os critérios de carga horária determinados pela Comissão de 

Carreira Docente (CCD). 

III - Providenciar, em consonância com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), a homologação 

dos Professores Orientadores do TCC. 

IV - Estabelecer, em consonância com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), normas e 

instruções complementares, no âmbito do seu Curso. 

V - Homologar as decisões referentes ao TCC, sem ferir o previsto neste regulamento. 

 

Art. 6º - Compete ao Professor Responsável pelo TCC:  

I - Apoiar a Coordenação de Curso no desenvolvimento das atividades relativas ao TCC.  

II – Zelar pela originalidade dos temas escolhidos, evitando repetições excessivas de temáticas. 

III - Organizar e operacionalizar as diversas atividades de desenvolvimento e avaliação do TCC 

que se constituem na apresentação do projeto de pesquisa, apresentação parcial (ou qualificação), 

quando houver e defesa final.  

IV - Definir, juntamente com a Coordenação de Curso, as datas das atividades de 

acompanhamento e de avaliação do TCC.  

V - Promover, juntamente com a Coordenação de Curso, a integração com os Programas 

Institucionais e de Pós-Graduação, empresas e organizações, de forma a levantar possíveis temas de 

trabalhos e fontes de fomento.  

VI - Constituir as comissões ou bancas de avaliação dos TCC´s. 

VII – Construir as regras de cálculo da avaliação do TCC, validando e publicando estas notas no 

Portal Acadêmico da Unigranrio. 

 

Parágrafo único – O desempenho deste papel caberá ao Coordenador de Curso ou membro do NDE, 

por ele indicado, caso o Curso não possua docente para esta função. 
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 Art. 12º - São obrigações do(s) Aluno(s):  

I – Estar regularmente matriculado na disciplina referente ao Trabalho de Conclusão de Curso, 

respeitando os seus pré-requisitos, se existentes, ou a sua sequência lógica prevista na matriz 

curricular dos Cursos.  

II - Elaborar e apresentar o projeto do TCC em conformidade com este Regulamento.  

III - Apresentar toda a documentação solicitada pelo Professor Orientador ou Responsável. 

IV - Participar das reuniões periódicas de orientação com o Professor Orientador do TCC.  

V - Seguir as recomendações do Professor Orientador concernentes ao TCC.  

VI - Participar de todos os seminários referentes ao TCC, previstos no plano de ensino ou no 

calendário do Curso ou ainda da IES.  

VII - Entregar ao Professor Orientador do TCC o trabalho corrigido (ou de acordo com as 

recomendações da banca examinadora) nas versões impressa e eletrônica, incluindo arquivos de 

resultados experimentais, tais como: planilhas, gráficos, softwares e outros.  

VIII - Tomar ciência e cumprir os prazos estabelecidos pela Coordenação de Curso.  

IX- Respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos, artigos científicos, textos de livros, 

sítios da Internet, entre outros, evitando todas as formas e tipos de plágio acadêmico. Respeitando 

assim, a redação do item III, do Art. 10, do Capítulo IV do Código de Ética e Disciplina da Unigranrio. 

 

A regulamentação do processo, corrobora com sua transparência, facilitando a comunicação e 

consciência de todos envolvidos. 

 

1.20. APOIO AO DISCENTE 

 

A coordenação do curso tem o atendimento ao estudante como uma de suas principais atribuições. 

Entretanto, nas situações requeridas pela condição do estudante e extraordinárias à competência da 

coordenação, o discente pode ser encaminhado ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Aluno – NAPA, ao 

Núcleo de Convênios, Estágios e Negócios – NUCEN, ao Setor de Bolsas e Benefícios ao Aluno – SEBBA, ao 

UNIRelacionamento, ou ainda, à Ouvidoria. 

1.20.1.  NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO (NAPA) 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPA) foi implementado na UNIGRANRIO em 2002 com o 

objetivo de ser um facilitador do processo ensino-aprendizagem dos acadêmicos da universidade, 

processo este que, muitas vezes, transcorre com momentos de crise e uma série de desafios. 

O processo de formação profissional envolve bem mais que a aquisição de conhecimentos. 

Simultaneamente, ocupa-se com a valorização de habilidades, atitudes e competências que possibilitem a 



      PROJETO PEDAGÓGICO CURSO DE FARMÁCIA _CURRÍCULO 113  

58 
 

atuação profissional responsável. Isto, em si, já é um grande desafio tanto para alunos, como para os 

docentes e gestores dos cursos. 

Por outro lado, a inserção em um curso de formação profissional traz embutidas incertezas e 

angústias potencializadas pelo contexto socioeconômico atual. A inserção no mercado de trabalho, a 

capacitação profissional, a competitividade e sustentabilidade são fatores que surgem no percurso de 

formação profissional e que demandam atenção por parte das instituições formadoras. 

Considerando que o processo de ensino-aprendizagem envolve não apenas o aluno em si, mas nasce 

primordialmente do encontro dialógico entre professor e aluno, o NAPA desde sua  origem, sempre teve 

como foco  atuar como um facilitador deste encontro. Para tanto, o NAPA apoia o discente e suas possíveis 

dificuldades relacionadas ao processo de formação profissional no âmbito didático-pedagógico, afetivo, 

subjetivo e/ou psíquico, considerando a subjetividade e as situações que possam ser angustiantes naa 

formação. 

Além disso o NAPA busca criar um espaço de interlocução com o corpo docente, para que questões 

identificadas pelos docentes possam ser debatidas e enfrentaddas. Sendo assim, o NAPA contribui para 

minimizar possíveis conflitos e crises que possam surgir no espaço acadêmico tanto na relação docente-

discente quanto docente–coordenção e coordenação-discente. 

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 aprendiz e processo de 

aprendizagem sejam considerados de forma integral. Nesse sentido, comprometido com o objetivo comum 

a todos os setores da universidade – oferecer ensino de qualidade – o NAPA atua como agente facilitador 

para reflexões por parte da comunidade acadêmica acerca das relações psicopedagógicas e de como estas 

interferem no processo em questão.  

Para atingir esse compromisso, o NAPA realiza diferentes ações que se destinam a suprir as demandas 

psicopedagógicas desses dois elementos fundamentais no processo de ensino e aprendizagem, portanto, o 

docente e discente. Assim, para prestar esse apoio o NAPA se organiza em um Núcleo Psicopedagógico e um 

Núcleo Pedagógico. O primeiro voltado, inicialmente, para reflexões acerca das relações estabelecidas entre 

professor e o aluno e o segundo com vistas à melhoria e ao suporte técnico e metodológico dos processos 

de ensino e aprendizagem.  

A cada semestre é realizada a divulgação do NAPA em diversos canais de comunicação disponíveis na 

IES. O atendimento ao aluno é realizado principalmente de forma individual, quando este poderá verbalizar 

suas angústias e dificuldades referentes à vida acadêmica. Pressupõe-se que a partir do momento em que as 

questões subjetivas forem explicitadas e discutidas, se tornem não apenas menos angustiantes e menos 
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geradoras de sofrimento, mas também sirvam para a experiência pessoal e auto-conhecimento, culminando 

em atitudes e habilidades profissionais positivas, contribuindo para a sua formação mais integral e humana.  

Excepcionalmente o atendimento poderá ocorrer de forma grupal, a partir de demandas identificadas 

onde esta modalidade de atendimento se mostre mais eficaz. Isto pode ocorrer no caso de diagnóstico 

situacional de problemáticas que envolvam grupos de alunos ou no caso da identificação de problemas 

comuns a um número maior de alunos. O aluno pode procurar o NAPA espontaneamente ou por meio de 

solicitação/encaminhamento de um docente, coordenador ou diretor que perceba que a proposta de 

trabalho do NAPA possa ser útil à formação do mesmo.  

É importante ressaltar que o trabalho de intervenção do NAPA não tem por objetivo oferecer ao aluno 

um suporte psicoterapêutico, mas, antes, o de auxiliar o aluno no reconhecimento de suas dificuldades e 

ansiedades relativas à formação e futura prática profissional. Caso seja diagnosticado que o aluno demande 

atendimento psicoterapêutico especializado, ele será encaminhado para as clínicas conveniadas 

especializadas neste atendimento. 

 

1.20.2. NÚCLEO DE CONVÊNIOS, ESTÁGIOS E NEGÓCIOS (NUCEN) 

A fim de auxiliar os estudantes em relação aos estágios, a UNIGRANRIO conta com o Núcleo de 

Convênios, Estágios e Negócios (NUCEN), que apresenta cadastro de empresas, que enviam oportunidades 

de estágios, e ou empregos regularmente de acordo com suas necessidades. Para além da captação e 

divulgação dos estágios, o NUCEN é o setor responsável pela legalização dos mesmos, atendendo ao previsto 

na Lei 11788/08, sem que isso represente ônus para as organizações. 

Um maior detalhamento das atribuições do NUCEN e da forma de comunicação com estudantes foi 

relatado no item 1.17, que trata do estágio curricular supervisonado. 

 

1.20.3. SETOR DE BOLSAS E BENEFÍCIOS AO ALUNO – SEBBA 

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. 

 

1.20.4. UNIRELACIONAMENTO 

 



      PROJETO PEDAGÓGICO CURSO DE FARMÁCIA _CURRÍCULO 113  

60 
 

No âmbito institucional, o aluno conta com o UNIRelacionamento 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:  “ Posso 

ajudar”, uma plataforma de autosserviço e recentemente, a utilização de um app acessível para sistema 

Android e, em breve, em IOS.  

 

 1.20.5. MENTORIA  

 Adicionalmente há o Programa de Mentoria, que tem como objetivo realizar uma ação integrada de 

uma equipe composta pelos mentores, selecionados através de edital. O Mentor é um discente de graduação 

que já tenha cursado parte da carga horária curricular dos cursos. Deve apresentar bom desempenho 

acadêmico, e terá por objetivo de trabalho trazer contribuições à adequação e ambientação dos calouros à 

vida universitária, bem como desenvolver estratégias para: apoiar alunos estrangeiros, futuros alunos para 

o pleno desenvolvimento de suas possibilidades profissionais.  Ao finalizar seu período como  mentor (de seis 

meses renováveis por um ano) ele fara jus ao curso de Mentoria e a  carga horária  complementar relativa a 

sua participação nas atividades propostas. 

 

1.20.6. OUVIDORIA 

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. 

 

1.20.7. APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

O Curso de Farmácia promove anualmente a Jornada Farmacêutica, esse evento proporciona um 

espaço privilegiado para ampliar as discussões acadêmicas, comunicar a produção científica, além de trazer 

para o contexto da Universidade convidados que possam e contribuir para o enriquecimento das discussões 

acadêmicas e demonstar as inovações do mundo do trabalho, trazendo a tona a discussão da relação da 

formação acadêmica e a prática profissional. Os estudantes de Farmácia são convidados a participar da 

organização e realização dos eventos.  

A coordenação do curso também estimula os estudantes a participarem de eventos nacionais e 

regionais. Em 2015 participamos da Campanha Nacional de Fotoeducação, evento que reuniu diversas IES 

em todo país no intuito de orientar a população quanto a forma correta de utilização de Protetores Solares. 

Em 2016 da Campanha Regional para o Uso Racional de Medicamentos, em parceria com o Conselho Regional 
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de Farmácia, evento regional que reforçou o importante papel do farmacêutico na orientação da população 

sobre o uso correto dos medicamentos e os perigos da auto-medicação. 

Somado a isso, a Universidade disponibiliza uma agenda de eventos produzidos internamente, nos 

quais o aluno poderá participar como ouvinte ou como apresentador de trabalho.  

Semestralmente o Conselho Regional de Farmácia ministra palestra para os estudantes de períodos 

finais, tratando das atribuições do profissional farmacêutico e da legislação pertinente para o exercício 

profissional de excelência. 

Há também o IGM,  Programa que visa a integração da Graduação com o Mestrado promovido pela 

Biotrans, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Unigranrio. Pesquisadores envolvidos no Biotrans 

ministram palestras, apresentando para os estudantes as diversas possibilidades de pesquisa de nossa 

universidade. 

A produção acadêmica desenvolvida pelos alunos ao longo de sua trajetória acadêmica pode ser 

apresentada na Mostra Acadêmica de Pesquisa em Farmácia, pretende-se com este evento abrir espaço para 

que a produção acadêmica dos alunos do curso de Farmácia 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 favorecerão uma comunicação dinâmica da produção acadêmica dos discentes e 

docentes. 

Para além da UNIGRANRIO, a coordenação divulga via mural da ECS e via portal acadêmico diversos 

cursos, congressos, worshops, dentre outros, pertinentes a área farmacêutica. 

 

1.20.8. EXISTÊNCIA DE MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS E PRODUÇÃO DOS 

ALUNOS  

Os trabalhos dos alunos da UNIGRANRIO são divulgados dentro do ambiente virtual do ARCO, uma 

ferramenta, criada em 2015, parceria da UNIGRANRIO com o Google, e em revistas da própria UNIGRANRIO. 

O ARCO foi criado em 2015 entre uma parceria da UNIGRANRIO com o Google. Com isso, os produtos 

mais conhecidos, como Gmail, Drive, Google+ agora podem ser utilizados afim de se obter um melhor 

relacionamento. O espaço é utilizado para criar um contato mais próximo com toda a comunidade. Neste 

espaço são divulgados os trabalhos dos alunos de graduação, de iniciação científica ou não. 

A Revista Rede de Cuidados em Saúde (ISSN – 1982-6451) é uma publicação da UNIGRANRIO que tem 

por objetivo a publicação de trabalhos realizados no âmbito da Atenção à Saúde com ênfase na integração 
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dos cuidados em saúde. A revista pode ser acessada por meio do link 

http://publicacoes.UNIGRANRIO.edu.br/index.php/rcs. 

A prioridade é o fortalecimento da Atenção Primária em Saúde sem, contudo deixar de abrir espaço 

para mostrar o que se está fazendo para o fortalecimento dos demais níveis de atenção à saúde. Assim 

embasamentos teóricos, experiências pedagógicas, experiências vividas em campo, no interior dos cenários 

de prática – Clínicas de Saúde da Família e Centros Municipais de Saúde, demais unidades, hospitais e 

faculdades sob a forma de artigos científicos, de revisão, relatos de caso, artigos didáticos e produtos do 

enfrentamento dos problemas vivenciados em campo aqui denominados de “Ação e Reação” poderão ser 

publicados. 

Outra forma de divulgação dá-se pela Saúde & Ambiente em Revista (ISSN – 1980-2676), que é uma 

publicação científica periódica semestral, cujo escopo abrange resultados de pesquisa básica ou aplicada, 

relacionados à grande área de Biociência, com uma abordagem voltada para as diferentes vertentes da saúde 

e do meio ambiente. A revista pode ser acessada pelo link 

http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/sare. 

 

 

1.20.9. BOLSAS DE ESTUDO 

A Universidade aderiu ao Programa Universidade para Todos (PROUNI) desde 2005 e também faz parte 

do Financiamento Estudantil (FIES), participando dos programas governamentais de auxílio ao aluno de baixa 

renda. Possui também convênio com entidades privadas para financiamento ao aluno, além de distribuir 

bolsas internas para alunos carentes, cujos critérios são normatizados por Edital. 

 

1.20.9. CONDIÇÕES DE ACESSO PARA OS PORTADORES DE 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 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 

http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/rcs
http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/sare
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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 para consubstanciar as metas a 

serem incorporadas na próxima revisão do PDI. 

 

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 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 corrimão 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 
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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, 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). 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 
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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 ajuda técnica, 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 estágios profissionais, incluindo perspectivas de 

empregos permanentes, com adequadas condições de atuação dos alunos, com vistas à inserção dos mesmos 

no mundo do trabalho.  

 

1.20.10. 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-Americana UBA-UNAM-USP, a Rede Magalhães, entre outros, são a tradução dessa meta. O processo 

seletivo ocrre através de Edital semestral de  discente para programa – Intercâmbio UNIGRANRIO: Destina-

se para o processo de seleção de alunos candidatos a intercâmbio de mobilidade estudantil nas universidades 

conveniadas com possibilidade de isenção de taxas de matrícula e crédito no âmbito internacional. No âmbito 

desse edital não há previsão de custeio de viagem, hospedagem e alimentação.  O Programa TOP 

Espanha/Santander tem como objetivo incentivar alunos de graduação e professores a aprimorarem seus 
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conhecimentos no idioma espanhol e na cultura espanhola, por meio de um curso de 3 semanas em uma das 

instituições mais tradicionais da Europa - a Universidad de Salamanca. Já o Programa de Bolsas Íbero-

Americanas é uma iniciativa criada com o objetivo de promover o intercâmbio acadêmico anual de 

estudantes de graduação entre universidades de 10 países da região da Ibero-América: Brasil, Peru, 

Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, México, Portugal, Porto Rico e Uruguai. Em 2016 a Unigranrio contou 

com a participação de aproximadamente 800 alunos inscritos, destes 05 foram selecionados. 

 No campo da pesquisa e da extensão, a UNIGRANRIO manteve ou firmou convênios internacionais 

com mais oito instituições: Study Abroad UK; IBS- International Business School of São Paulo; Universidade 

Técnica Lisboa; Universidade de Lisboa; Universidade Beira do Interior; Universidade do Porto; Universidad 

Politécnica de Madrid; Universidad de Santiago de Compostela; Universidad de Santander; Universidad 

Anáhuac. 

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: 

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.  
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Fonte: Site da Unigranrio. 

Requisitos para se candidatar 

 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. 

 

1.21. AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO  

 

A Avaliação Institucional é um processo voltado para o aperfeiçoamento constante da instituição, com 

intuito de reforçar a identidade institucional, consolidar a sua marca e agir sobre suas fragilidades. Com essa 

compreensão e em consonância com o que determina o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), a UNIGRANRIO criou em agosto de 2004 a sua Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA) 

pela Portaria GRU nº 07/04, de 30 de julho de 2004. A CPA é responsável pela condução dos processos de 

avaliação da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo governo.  

O processo de avaliação e de autoavaliação do curso de farmácia está intrinsecamente articulado às 

mudanças e melhorias implantadas ao longo da sua trajetória. 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. Ainda na lógica da avaliação e autoavaliação, a coordenação 

acadêmica realiza duas reuniões semestrais com os representantes de turma, a fim de acompanhar o 

cumprimento das atividades programadas, nos seus aspectos qualitativo e quantitativo, considerando como 

parâmetro principal, para tanto, as avaliação das propostas apresentadas e aprovadas nos planos de ensino 

das disciplinas e em seus planos de aula, bem como o planejamento de eventos do curso estabelecido na 

reunião de colegiado ao início de cada semestre. Neste momento,  é possível avaliar a percepção dos 

graduandos em relação ao curso, assim como no atendendimento aos estudantes do curso pela coordenação. 

O acompanhamento do trabalho docente e também dos resultados do acompanhamento de egressos 

tem grande relevância  para o desenvolvimento e cumprimento dos objetivos propostos pelo curso. 
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Desta forma, nas reuniões do NDE e do colegiado do curso são discutidas potencialidades e eventuais 

fragilidades, elaborando-se estratégias para lidar com ambas. 

Tais ações visam a ampla divulgação de todos os parâmetros avaliados, bem como a utilização dos 

resultados para aprimoramento e ampliação da qualidade do curso. 

No tocante às avaliações externas, são adotados os critérios definidos pela Escola de Ciências da 

Saúde:, resultados do ENADE e CPC, que após análise pelo NDE, são apresentados nas reuniões de Colegiado 

de Curso, para a aprovação de medidas corretivas de cunho acadêmico e administrativo, sempre buscando 

alcançar a excelência no processo ensino-aprendizagem. Tais resultados são também compartilhados e 

discutidos com as coordenações dos demais cursos da área da saúde, permitindo a troca de experiências 

para o estabelecimento de um modelo próprio de ensino: o  Método UNIGRANRIO. Todas as ações 

decorrentes destes fóruns são necessariamente articuladas e alinhadas às diretrizes institucionais. 

Fruto deste processo, e alinhado ainda às diretrizes institucionais,  adotamos a  Prova Integrada, que 

é aplicada semestralmente a todos os alunos do curso durante o período letivo. Tal instrumento de avaliação 

foi adotado em todos os cursos da UNIGRANRIO com o propósito de avaliar sistematicamente a progressão 

dos estudantes ao longo da sua formação, considerando-se as habilidades e competências trabalhadas em 

cada fase do curso. Este instrumento auxilia tanto o discente, quanto  o gestor que pode avaliar 

continuamente o curso, realizando caso necessário, ajustes que favorecerão o desenvolvimento do 

acadêmico. 

 Em decorrência dos processos de avaliação interna e externa e considerando-se a busca pelo 

constante aprimoramento, o curso de Farmácia optou por novas estratégias de ensino desde 2015, sendo as 

principais: implementação das metodologias ativas, maior diversidade de atividades de extensão, monitoria, 

eventos do curso (jornada farmacêutica), utilização da prova integrada como análise diagnóstica, atualização 

periódica das ementas e bibliografias, dentre outras.  

Por fim, a coordenação do curso adota como política de relacionamento a atitude  de “portas abertas”, 

atendendo discentes e docentes de modo indistinto e  ininterrupto.  

1.22. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO ENSINO 

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.  
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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, 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 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 



      PROJETO PEDAGÓGICO CURSO DE FARMÁCIA _CURRÍCULO 113  

70 
 

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 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.  
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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 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.  

 

1.23. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO 

APRENDIZAGEM 
 

A avaliação do desempenho acadêmico é considerada um processo sistemático da evolução cognitiva, 

social e cultural dos alunos, servindo como referencial para análise e redimensionamento das propostas e 

oportunidades educacionais proporcionadas pelo professor. O norte do processo avaliativo está voltado para 

as competências definidas no Projeto Pedagógico e acordado entre os principais envolvidos: docentes, 

coordenador, NDE e discentes, sempre em concordância com as DCN.  

Para uma avaliação adequada do desempenho do estudante, o corpo docente deve compreender o 

processo de aprendizagem; oferecer informações para o planejamento da metodologia de ensino e verificar 
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o nível de aprendizagem individual e coletiva em cada disciplina. Para verificar sua evolução, é necessário 

fornecer informações ao aluno sobre o seu desempenho, para que ele possa tomar medidas em prol de uma 

melhor aprendizagem e servir como indicador para a Avaliação Institucional. Dessa forma, a avaliação é 

continuada sendo utilizados diversos instrumentos ao longo do semestre, no âmbito de cada disciplina. 

A avaliação do estudante leva em consideração os aspectos cognitivos, socioafetivos e de práticas e 

habilidades, empregando diversas técnicas: 

1 - Avaliação do estudante nas atividades práticas: para identificar as atitudes, comportamentos e 

habilidades dos estudantes e avaliar o progresso de cada um no trabalho em pequenos grupos; 

2 - Avaliação cognitiva: avaliação do conhecimento adquirido, realizada ao longo e necessariamente 

ao final de cada disciplina; 

3 - Desempenho dos alunos nos processos decorrentes da aplicação de metodologias ativas como: 

estudo de casos, peer struction, simulações e construções de mapas conceituais; 

  4 – Prova Integrada: tal instrumento de avaliação é construído conjuntamente com os docentes 

responsáveis pelas disciplinas e os membros do NDE do curso de Farmácia. O resultado obtido na Prova 

Integrada subsidia o curso nas análises do aproveitamento acadêmico, fomentando as discussões do Núcleo 

Docente Estruturante e Colegiado, servindo como parâmetro para avaliação dos pontos positivos e negativos. 

Para o aluno, os resultados contribuem para a análise do processo de desenvolvimento acadêmico, 

permitindo-o visualizar seus pontos de fragilidade e fortalezas. 

A diversificação dos instrumentos avaliativos é estratégica na busca da aprendizagem significativa. 

Alguns dos instrumentos empregados são: leitura e interpretação de textos; avaliação formativa oral e 

escrita; participação nos processos decorrentes do emprego de metodologias ativas; súmulas de aula; 

relatórios de atividades práticas; relatórios de atividades de campo; seminários; estudos dirigidos; estudo de 

casos; exercícios; portfólios; auto-avaliação do aluno; relatório de atividades extracurriculares; síntese 

escrita. 

O aproveitamento acadêmico é avaliado pelo professor mediante acompanhamento contínuo da ação 

do aluno e dos resultados por ele obtidos, conforme previsto no Plano de Ensino. O prazo de lançamento das 

Avaliações, no Portal, é fixado pela Divisão de Administração Acadêmica. 

Do primeiro ao décimo período, os resultados dos procedimentos de avaliação são computados, em 

termos de controle acadêmico, em 2 (duas) avaliações parciais e cumulativas fixadas em calendário escolar 

e identificadas como 1ª Avaliação (AV1) e 2ª Avaliação (AV2). As notas de aproveitamento em cada etapa do 

processo avaliativo (AV1 e AV2) 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. Na 

composição da nota da AV2, o último instrumento utilizado será obrigatoriamente uma prova e seu valor 

predomina sobre os demais. A consideração dos conteúdos atitudinais não está incorporada ao resultado 

final do processo avaliativo do aluno, mas é objeto de análise e reflexão do professor, alunos e turma. A 
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observação de atitudes do aluno no convívio acadêmico engloba os seguintes parâmetros: relacionamento e 

ética, disciplina, desempenho, capacidade de comunicação e participação do aluno nas atividades propostas, 

cabendo ao docente o registro dessa avaliação específica. 

É considerado aprovado o aluno com frequência de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) no 

semestre programado pelo Curso para a Disciplina e apresente média mínima de 7,0 (sete) nas duas 

avaliações do desempenho acadêmico. A Média Final (M2) do semestre é assim calculada: M2 = (AV1 + AV2) 

/ 2. 

Ao aluno que não obtiver média final para aprovação nas duas Avaliações será permitido submeter-se 

a uma Avaliação Suplementar (AVS), sendo considerado aprovado aquele que alcançar média igual ou 

superior a 6,0 (seis). Na eventualidade da Avaliação Suplementar (AVS), o Resultado Final (R2) é assim 

calculado: R2 = (M2 + AVS) / 2. 

É 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 o deferimento do pleito ao Coordenador Acadêmico do Curso. Não se aplica 

esta regra às atividades acadêmicas identificadas como Monografias, Práticas, Trabalhos de Conclusão de 

Curso, Projetos ou Estágios, cabendo ao professor responsável, ao final do período letivo, o lançamento de 

uma única e definitiva avaliação. 

  

1.24. INTEGRAÇÃO DO CURSO COM O SISTEMA LOCAL E REGIONAL DE SAÚDE/SUS  
 

 O Curso de Farmácia da Unigranrio participa de atividades vinculadas ao Eixo de Atenção 

Farmacêutica atendendo a necessidade de articulação entre a educação superior e o Sistema Único de Saúde 

(SUS), para que a formação geral e específica dos egressos englobe a promoção, prevenção, proteção e 

reabilitação da saúde (Parecer CNE/CES nº 213/2008). A UNIGRANRIO junto a Secretaria Estadual de Saúde,  

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e Secretária Municipal de Duque de Caxias, possuem 

convênio de cooperação técnica, que dentre outras ações realizadas em parcerias, definem as unidades de 

saúde municipais  e Estaduais como cenários de prática dos cursos da área de saúde.  A inserção de discentes 

nas unidades da rede vem beneficiando não apenas a formação acadêmica, mas também os profissionais, 

gestores e usuários na lógica da Educação Permanente em saúde. 

 Os cenários em que se desenvolve o aprendizado prático dos cursos da Escola de Ciências da Saúde 

são diversificados – Clínicas de Família, hospitais, farmácia comunitária (farmácia e drogarias) e UPAS. Nesses 

ambientes são contempladas atividades de promoção, prevenção, cura e reabilitação permitindo dentre 

outras, a visualização, pelo discente, do perfil de atividades da sua profissão bem como dos demais 

profissionais da saúde. Neste sentido, a disciplina de estágio no eixo de atenção farmacêutica,   reforça para 
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o discente a necessidade do seu comprometimento com  o  conjunto de  ações voltadas à promoção, 

proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo 

essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional de acordo com a politica nacional de medicamentos.  

Deste modo, conforme o plano de ensino das disciplinas de atuação do farmacêutico de atenção 

primária, secundária, terciária e farmácia clínica fornecidas pela escola de farmácia da UNIGRANRIO, leva-se 

em conta a realidade da prática o que facilita os processos de interdisciplinaridade e a integração dos 

conteúdos. As atividades práticas ocorrem em pequenos grupos de estudantes, e nas teóricas, as 

metodologias ativas ocupam espaço nas diversas atividades desenvolvidas junto com os gestores destas 

unidades  tais como análise de casos, resoluções de problemas, simulações, dentre outras.  Assim sendo, o 

estágio no eixo de Atenção Farmacêutica oferece  aos discentes a oportunidade de uma analise critica  de 

componentes como aspectos de natureza técnica, científica e operativa, integrando-os de acordo com a 

complexidade do serviço, necessidades e finalidades do SUS.  No processo de avaliação inclui-se todos os 

aspectos da formação do discente – conhecimento, atitudes e habilidades, e é garantida a participação 

efetiva dos discentes do profissional responsavel do serviço, seminários, pops das atividades desenvolvidas 

nos estágio e prova de conhecimentos específicos baseados nas cartilhas do ministerio da saude de 

assistencia farmacêutica na atenção basica.  

 Ao final do percurso desta formação, almejamos que os discentes  dos cursos de farmácia  tenham 

adquirido e demonstrados as seguintes competências e habilidades: 

• o respeito ao paciente, família, comunidade, colegas e professores, que compreenderá, sem 

preconceitos, a diversidade de bases culturais e a igualdade, as línguas, a cultura e o modo de vida; 

• o reconhecimento dos direitos do paciente em todos os aspectos, em particular a confidencialidade 

da informação e o consentimento informado prévio ao ato profissional; 

•  o entendimento de que o conhecimento está baseado na curiosidade e de que a exploração deste 

conhecimento ultrapassa a aquisição passiva, devendo ser uma busca ativa durante toda a vida profissional; 

• a habilidade de lidar com o inesperado; 

• a conscientização das responsabilidade morais e éticas envolvidas na assistência individual e coletiva 

da saúde; 

• o desenvolvimento da capacidade de auto-avaliação e da participação consciente no processo de 

avaliação pelos pares; 

• a aceitação da responsabilidade de contribuir da melhor maneira possível para o avanço do 

conhecimento de modo a beneficiar a prática profissional e primordialmente a qualidade da assistência 

tendo o medicamento como insumo essencial. 

 Neste momento do curso, a Farmácia da Clínica da Farmília José de Souza Herdy, o LABORAFE e a 

Farmácia Hospitalar do Moacir Rodrigues do Carmo são importantes cenários para o desenvolvimento das 

competências de nossos estudantes. Em média temos o atendimento mensal de 800, 2.000 e 6.000 
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pacientes, respectivamente. Considerando a médida de 40 estudantes vivenciando o estágio, temos uma 

proporção de 37 pacientes por estudante (LABORAFE), 20 pacientes por estudante (Clínica da Família) e 150 

pacientes por estudante (Moacir Rodrigues do Carmo). 
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2. CORPO DOCENTE E TUTORIAL  

2.1. ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE  
 

O Curso de Farmácia da UNIGRANRIO conta com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) composto por 

docentes com elevada formação e titulação. Os membros constituintes do NDE apresentam experiência em 

áreas relacionadas aos diferentes eixos curriculares e atuam na concepção, implantação, consolidação e 

contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso. 

O NDE do curso de Farmácia 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 autoavaliação e de avaliação do Curso; 

j) Propor ações e estratégias a partir das análises de avaliações institucionais internas e externas; 
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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. 

 

 2.1.1. COMPOSIÇÃO DO NDE 

 

O Curso de Farmácia da UNIGRANRIO conta com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) composto por 

docentes que apresentam experiência em áreas relacionadas aos diferentes eixos curriculares e atuam na 

concepção, implantação, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso. A composição 

do NDE está representada na tabela 2. 

Tabela 2. Composição do NDE do Curso de Farmácia  

NOME TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO 

Andréia Bartachini Gomes Doutora Integral 

Bruno Lemos Cons Doutor Parcial 

Simone Alves Herdy Pinto Mestre Integral 

Veruska de Carvalho Caitano Mestre Parcial 

Wallace Pacienza Lima Doutor Parcial 
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2.2. ATUAÇÃO DA COORDENADORA 
  

O Coordenador do Curso tem como objetivo manter a qualidade do curso que dirige segundo os 

critérios definidos pela Diretoria da Escola de Ciências da Saúde e implementar as diretrizes e políticas 

estabelecidas pelas instâncias superiores: Reitoria, Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e CONSEPE. 

Também é responsável pela gestão estratégica e tática de forma a garantir o alcance das metas quantitativas 

e qualitativas definidas para o seu curso. 

De acordo com o Art. 24 do Regimento Geral da UNIGRANRIO, são atribuições dos Coordenadores 

Acadêmicos:  

I - presidir o colegiado de curso e compor a assessoria principal dos Diretores de Unidade Acadêmica, 

supervisionando e orientando as atividades dos Corpos Docente e Discente;  

II - executar e fazer executar as diretrizes e normas emanadas dos órgãos superiores;  

III - acompanhar o cumprimento das exigências do regime didático, escolar e disciplinar;  

IV - responder pela implantação do perfil profissional do aluno a ser formado e pelo alcance dos 

objetivos previamente definidos;  

V - aprovar, preliminarmente, os planos de ensino das disciplinas de cada curso, sugerindo, se for o 

caso, alterações em função da sua inadequação aos seus objetivos;  

VI - proceder, permanentemente, com o Diretor da Escola e o Núcleo Docente Estruturante - NDE, ao 

estudo e à avaliação do currículo do curso coordenado;  

VII - traçar, com o Diretor e o Núcleo Docente Estruturante - NDE, as diretrizes de natureza didático-

pedagógica necessárias ao planejamento e ao desenvolvimento integrado das atividades curriculares;  

VIII - responder pela fiel execução dos planos de ensino e dos programas a cargo dos docentes e 

tutores, providenciando, quando necessário, suporte, correção ou substituição de atores;  

IX - apresentar anualmente, ao Diretor da Escola, relatório de sua atividade, oferecendo subsídios para 

o planejamento futuro; 

X - avaliar o desempenho de docentes, tutores e discentes, fornecendo subsídios à Avaliação 

Institucional; 

XI - sugerir à Direção da Escola a contratação ou dispensa de pessoal docente;  

XII - expedir avisos para o desempenho de suas funções e atribuições;  

XIII - cumprir e fazer cumprir as deliberações dos Colegiados e da Direção da Unidade Acadêmica; e  
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XIV - exercer as atribuições que lhe forem conferidas pela Direção e Colegiados, pela Reitoria, as 

previstas pelo Ministério da Educação, Estatuto e Regimento Geral da UNIGRANRIO e pelo Regimento da 

Unidade. 

A coordenação do curso de Farmácia realiza ações promovendo amplo contato com o corpo discente 

do curso, como reuniões periódicas com os representantes de turma e reuniões individuais ou em grupo com 

os estudantes que assim almeijarem, mantendo assim, diálogo aberto com o corpo discente. Também atua 

de forma próxima ao corpo docente, colaborando no que lhe tange para o desenvolvimento adequado do 

planejamento acadêmico. 

 2.2.1. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, DE MAGISTÉRIO SUPERIOR E DE GESTÃO ACADÊMICA 

DA COORDENADORA 

  

 A coordenadora do curso, Andréia Bartachini Gomes, graduou-se em Farmácia e Bioquímica pela 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Bioquímicas das Faculdades Oswaldo Cruz (2002), enquanto 

estudante, realizou estágios em diversos ambientes das grandes áreas de atuação da profissão farmacêutica. 

 No início de 2003 iniciou sua trajetória docente, como professora auxiliar nas aulas Práticas de 

Citologia, Histologia e Embriologia das Faculdades Oswaldo Cruz, tornando-se posteriormente a Professora 

Titular da disciplina de Imunologia Básica dessa instituição, na qual permaneceu até o final de 2013. 

 Em 2004 finalizou sua participação no Programa de Atualização em Imunologia Clínica na 

Universidade de São Paulo (USP), iniciando o Mestrado em Farmácia no Departamento de Ciências 

Farmacêuticas (FCF) da USP, concluído em 2006. Neste mesmo ano, iniciou sua atuação no Programa de Pós-

Graduação em Análises Clínicas das Faculdades Oswaldo Cruz, participando do módulo de Imunologia Clínica, 

função mantida até os dias atuais. 

 Em 2007 ingressou como docente na Universidade Anhembi Morumbi, inicialmente no curso de 

Farmácia, passando, posteriormente, a exercer a docência em diversos cursos da Escola de Ciências da Saúde 

nesta Instituição de Ensino. Em 2009, colaborou com a mudança curricular da Escola de Ciências da Saúde, 

participando da equipe responsável pela criação da disciplina de Agressão e Defesa, que tinha como objetivo 

o ensino integrado nas áreas de Imunologia, Microbiologia e Parasitologia. 

 Na Universidade Anhembi Morumbi coordenou o Programa de Combate à Verminose Infantil, que 

abrangia a orientação de população carente quanto a prevenção de doenças parasitárias, a realização de 

exames parasitológicos de fezes e o encaminhamento de doentes para posterior tratamento, 

proporcionando auxílio às comunidades e desenvolvendo a promoção de saúde pelos estudantes. Ao término 

de 2013 retirou-se da instituição em virtude de sua mudança para o Rio de Janeiro. 

 Paralelamente às atividades docentes, finalizou o Doutorado em Ciências pela FCF-USP/SP em 2011.  
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 Em 2014, já no Rio de Janeiro, serviu como Tenente da Força Aérea Brasileira, atuando como 

plantonista do Laboratório de Emergência no Hospital Central da Aeronáutica. Ainda em 2014, iniciou sua 

atividade como coordenadora do Eixo de Formação Interdisciplinar da Escola de Ciências da Saúde da 

Unigranrio. 

 Em 2015, assumiu a coordenação do Curso de Farmácia da Escola de Ciências da Saúde da 

UNIGRANRIO, função que exerce até os dias atuais. Atua também como docente no curso de Farmácia, o que 

promove maior aproximação com os estudantes. 

É membro titular  da Comissão de Ensino do CRF-RJ desde 2014, tendo exercido a presidência desta 

em 2016. É membro suplente do Comitê de Ética da Unigranrio desde 2016 e participa do Colegiado de 

Coordenadores da Escola de Ciências da Saúde desde 2015. 

 O Quadro 6, associa temporalmente a atuação da coordenação do curso de Farmácia. 

 

2.2.2. REGIME DE TRABALHO DA COORDENADORA 

 

 A Coordenadora é Professora Adjunta Doutora I na Universidade do Grande Rio - Prof. José de Souza 

Herdy, em regime de tempo integral (40h). 

2.3. COLEGIADO DO CURSO 
 

O Colegiado realiza reuniões ordinárias semestrais para discussão de questões decorrentes do período 

anterior e para o planejamento de ações ao longo do semestre. O Colegiado pode reunir-se 

extraordinariamente, a qualquer tempo, para deliberar sobre questões emergenciais de interesse da 

comunidade do curso.  

Há total integração do colegiado do curso com o colegiado da Escola e o Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) nos quais o curso está inserido, através de reuniões periódicas entre a direção da Escola de Saúde e a 

coordenação do Curso de Farmácia, que coordena também o NDE. As políticas do colegiado estão em 

coerência com Projeto Pedagógico do Curso. Por sua vez, a Escola de Saúde possui assento no Colegiado 

Superior da Universidade. A representação discente é feita através de eleição anual entre os estudantes.  

As reuniões de Colegiado do Curso são convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas, mencionando-se a pauta. Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de convocação poderá 

ser reduzido e a indicação de pauta, omitida, justificando-se a medida no início da reunião. 
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É da competência do Colegiado de Curso a promoção da integração e articulação das atividades do 

curso, deliberar sobre questões acadêmicas relativas aos cursos, e sua integração com as funções ensino, 

pesquisa e extensão, julgar processos acadêmicos, em grau de recurso, e constituir comissões especiais para 

assuntos específicos.  

A Escola de Ciências da Saúde da UNIGRANRIO considera seu corpo docente como a pedra angular da 

sua contribuição do saber. Para tanto, tem como propósito, refletido em seu Projeto Pedagógico do Curso, o 

contínuo desenvolvimento profissional de seus professores, visando fortalecer:  

• A experiência profissional docente;  

• A capacidade para desenvolver e utilizar uma variedade de métodos e recursos didáticos que 

permitam aos alunos adquirirem o conhecimento, os valores e as habilidades de profissionais de excelência;  

• A capacidade para realizar pesquisas relevantes e para conduzir as atividades de extensão.  

O funcionamento do colegiado tem como base o Regimento Geral da UNIGRANRIO, que em seu Art. 

30 tem como competência: 

I - promover a articulação e integração das atividades do Curso; 

II - apresentar sugestões de ordem didática, científica e administrativa à direção da Unidade; 

III - aprovar os programas de ensino, pesquisa e extensão do Curso; 

IV - propor o número mínimo e máximo de créditos permitidos à matrícula dos alunos em cada fluxo 

acadêmico do curso, submetendo as alterações aos órgãos acadêmicos superiores; 

V - aprovar e revisar o fluxograma do curso em cada período letivo, definindo pré-requisitos e 

requisitos paralelos, submetendo as alterações aos órgãos acadêmicos superiores; 

VI - avaliar, ao final do semestre, os programas relativos ao Curso; 

VII - julgar, no âmbito do Curso, em grau de recurso, processos acadêmicos e 

disciplinares; 

VIII - constituir comissões especiais para assuntos específicos; 

IX - exercer as demais atribuições que se incluam, de maneira expressa ou implícita, no âmbito de sua 

competência. 

 Na Tabela 3 está representado o corpo docente do curso de Farmácia, com sua respectiva titulação e 

regime de trabalho. 
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Tabela 3 .Corpo docente (Titulação e Regime de Trabalho) 

 

Nº Nome Titulação 
Regime de 
Trabalho 

1 André Leone Riguetti Mestre Horista 

2 Andréia Bartachini Gomes Doutor TI 

3 Angelo Santos Siqueira Doutor TI 

4 Bruno Lemos Cons Doutor TP 

5 Carolina Figueiredo Freitas Mestre TP 

6 Daniele Valentim de Souza Lopes Doutor TP 

7 Edvaldo Cavalcanti Caldas Mestre TI 

8 Fabio de Moura Camara Especialista TP 

9 Fabio Luiz Costa de Souza Mestre Horista 

10 Gustavo Coelho Correa Mestre TP 

11 Jainne Martins Ferreira Doutor TP 

12 Joaquim Humberto Coelho de Oliveira Doutor TI 

13 Luciane Barreiro Lopez Vasques Doutor TP 

14 Luciano Freitas do Nascimento Doutor TP 

15 Lucieny de Faria Souza Miguel Mestre Horista 

16 Maria da Gloria de Souza Machado Mestre TP 

17 Mirna Albuquerque Ribeiro Alves Doutor TP 

18 Nilton Cesar de Aguiar Especialista Horista 

19 Sergian Vianna Cardozo Doutor TI 

20 Simone Alves Herdy Pinto Mestre TI 

21 Tania Maria Lemos Mouço Mestre TP 

22 Veruska de Carvalho Caitano Mestre TP 

23 Wallace Pacienza Lima Doutor TP 

  TP: Tempo Parcial 
  TI: Tempo Integral 
 

2.4. TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO  
 

O corpo docente do curso de bacharelado em Farmácia da UNIGRANRIO possui um quantitativo de 23 

docentes, sendo onze doutores (48%), dez mestres (43%) e dois especialistas (9%). 

 

2.5. TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO – PERCENTUAL DE DOUTORES  
 

 O corpo docente do curso de bacharelado em Farmácia da UNIGRANRIO possui um quantitativo de 

23 docentes, sendo onze doutores (48%). 
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2.6. REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO  
 

O percentual do corpo docente do Curso de Farmácia da UNIGRANRIO com regime de trabalho de 
tempo parcial ou integral é de 83% sendo 26%  correspondente ao regime de tempo integral e 57 % ao tempo 
parcial. 

 

2.7. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE 

 
 Um contingente de 65% do corpo docente do Curso de Farmácia da UNIGRANRIO possui experiência 

profissional, excluidas as atividades de magistério superior. 

 

2.8. 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. 

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 
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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 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 Farmácia 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 dois espaços mobiliados com mesas e computadores, gabinetes e baias para 

os professores em tempo integral; a infra-estrutura é iluminada, ventilada, climatizada, com acesso a rede 

sem fio de internet, tendo o ambiente plenas condições de conforto ambiental.  

3.2. ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 

ACADÊMICOS  
 

O campus Duque de Caxias da UNIGRANRIO dispõe de uma sala para os serviços acadêmicos do curso 

de Farmácia. Há um ambiente propício para atuação da coordenação do curso e membros do NDE. 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 técnico administrativa e acadêmica. No espaço há acesso à internet através de rede sem fio, há 

também computador disponível, que atende ao quantitativo de professores que atuam neste ambiente. 

 

3.3. SALA DE PROFESSORES  
 

O campus Duque de Caxias da UNIGRANRIO possui uma sala ampla equivalente a 60m2 para os 

docentes, que lhes dá a possibilidade e facilidades para a preparação de aulas, consultas ao portal e ao 

sistema acadêmico. Também estão disponíveis computadores que atendem o quantitativo de professores 

que atuam neste ambiente com acesso à internet através de rede sem fio. 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 técnico 

administrativa e acadêmica. No espaço há acesso à internet através de rede sem fio, há também computador 

disponível, que atende ao quantitativo de professores que atuam neste ambiente. 

3.4. GESTÃO ACADÊMICO ADMINISTRATIVA 
 

O curso de Farmácia compartilha da infraestrutura acadêmico administrativa da Escola de Ciências da 

Saúde, que conta com amplas instalações, climatizadas, bem iluminadas, limpas, confortáveis e de fácil 

acesso. Há cinco banheiros, sendo um totalmente adaptado ao uso de portadores de necessidades especiais, 
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copa equipada para refeições, instalações para repouso dos docentes no intervalo das aulas e armários de 

uso temporário pelos docentes. A secretaria acadêmico administrativa conta com ambientes separados para 

atendimento aos estudantes e aos docentes. Em ambos os casos, são informatizadas, contando com corpo 

técnico-administrativo em número suficiente para o atendimento ininterrupto, de segunda-feira à sexta-feira 

das 8:00 às 21:50 horas e aos sábados das 9:00 às 14:00 horas. O ambiente de atendimento dos estudantes 

conta ainda com duas salas para atendimento privativo sempre que necessário. O atendimento ao estudante 

também acontece, a seu critério, virtualmente através do portal da UNIGRANRIO, permitindo sua 

comunicação eletrônica direta com todos os docentes e coordenação do curso, com as instâncias acadêmico 

administrativas da Escola e com a ouvidoria da UNIGRANRIO. A coordenação do curso dispõe de ambiente 

exclusivo dividida em gabinete privativo do coordenador e sala de uso comum para o desenvolvimento das 

atividades de gestão acadêmico administrativas do curso e do NDE. Docentes em tempo integral - TI, contam 

com gabinete  de trabalho adequado ao desenvolvimento de suas atividades. Docentes em tempo parcial  e 

horistas contam com ampla sala de uso comum aos docentes da Escola, com instalações que facilitam o 

desenvolvimento de atividades como a preparação de aulas, elaboração e correção de avaliações, acesso ao 

sistema acadêmico e à internet.  Todos os ambientes estão equipados com computadores com acesso à 

internet, em número suficiente para o atendimento ao quantitativo de docentes da escola.  Todo o ambiente 

da Escola conta ainda com acesso à internet através de rede sem fio. 

 

3.5. SALAS DE AULA 
 

Todas as salas de aula utilizadas pelos alunos do curso de Farmácia encontram-se  em  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 adequado para a 

aprendizagem e o acesso para sua utilização com segurança e autonomia é pleno, inclusive para pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

3.6. ACESSO DOS ALUNOS AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  
 

O acesso pode ser feito nos laboratórios de Informática que estão equipados com recursos capazes de 

facilitar o desenvolvimento de trabalhos de alto nível e a interação dos alunos e professores com seus pares 
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em outras instituições. A maior parte dos laboratórios está localizada no quarto andar do bloco A do campus 

e na Biblioteca, com o propósito de estimular e facilitar a pesquisa de textos técnicos num ambiente mais 

propício à concentração intelectual. 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: servidores e microcomputadores diretamente ligados à rede. 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. 

Os laboratórios de informática são utilizados para a realização de aulas práticas das disciplinas 

Biotecnologia Farmacêutica, Farmacofisiologia V e Práticas em Tecnologia Farmacêutica I. Os alunos utilizam 

programas e sites especializados para a resolução de atribuições  relacionadas ao profissional farmacêutico, 

como por exemplo: análise de prescrições médicas na procura de interações medicamentosas ou qualquer 

outra incompatibilidade entre os fármacos prescritos, análise da estrutura-atividade de protótipos a 

fármacos e fármacos já existentes na procura de melhorias estruturais que auxiliem a resposta terapêutica e 

utilização programa GENEBANK para análise de sequências gênicas. 

 

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 Magnífico Reitor conta com um Núcleo de Coordenação de Bibliotecas, 11 (onze) 

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 o orçamento anual para aquisição do acervo, projetos específicos para 

credenciamento e reconhecimento de cursos e realiza treinamentos de pessoal. 

 

O detalhamento do acervo e recursos da biblioteca destinados ao curso de Farmácia compõe 
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um volume próprio anexado a este projeto pedagógico. (ANEXO I - 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; 

 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.  
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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: 

-Segunda a sexta-feira de 8:00h às 22:00h 

-Sábado de 8:00h 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. 

 

 

3.8. 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) é feita pelos professores em comum acordo com a coordenação 

de curso e NDE. Todo o acervo do sistema integrado de bibliotecas e das bibliotecas integrantes do 
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Compartilhamento de Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro (CBIES) estão 

disponíveis aos alunos, além dos livros básicos que atendem plenamente o conteúdo programático das 

disciplinas. Para o Curso de Farmácia foram definidos, no mínimo, três títulos básicos por disciplina, que estão 

disponibilizados em quantidade adequada para consulta in loco e empréstimo. 

 

3.9. 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 Farmácia foram definidos cinco títulos 

complementares por unidade curricular, que estão disponíveis em número adequado para o atendimento às 

necessidades do Curso. 

 

3.10. PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS  
 

A biblioteca setorial disponibiliza informações utilizando-se de recursos eletrônicos através de bases 

de dados assinadas e de livre acesso. Abaixo encontra-se a listagem de periódicos utilizados. 

 

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) 

Periodicidade: ANUAL 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO -  Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados -

EBSCOhost - Academic Search Premier 

BioMedical Engineering OnLine (EBSCO) (2002-2017) 
Periodicidade: IRREGULAR 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

https://portalseer.ufba.br/index.php/cmbio/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
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  Portal de Periódicos CAPES/MEC 
 

Portal da UNIGRANRIO -  Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados -
EBSCOhost - MEDLINE with Full Text 

Folia Histochemica et Cytobiologica (EBSCO) (2007-2017) 
Periodicidade: TRIMESTRAL 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

   Portal da UNIGRANRIO -  Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados -
EBSCOhost - MEDLINE with Full Text 

   Genes & Genetic Systems (EBSCO) (1996-2017) 
Periodicidade: BIMESTRAL 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

Portal da UNIGRANRIO -  Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados -
EBSCOhost - MEDLINE with Full Text 

Journal of Cellular and Molecular Medicine (EBSCO) (2007-2017) 
Periodicidade: MENSAL 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

   Portal da UNIGRANRIO -  Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados -
EBSCOhost - MEDLINE with Full Text 

Molecular Imaging (EBSCO) (2002-2017) 
Periodicidade: IRREGULAR 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

     Portal da UNIGRANRIO -  Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados -
EBSCOhost - MEDLINE with Full Text 

Toxicology and Industrial Health (EBSCO) (1988-2017) 
Periodicidade: MENSAL 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

Portal da UNIGRANRIO -  Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados -
EBSCOhost - MEDLINE with Full Text 

Arquivos de Ciências da Saúde (PORTAL CAPES) (2004-2017) 

Periodicidade: TRIMESTRAL 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
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 - Periódicos Nacionais 

Advances in Pharmacological Sciences (PORTAL CAPES) (2008-2017) 
Periodicidade: ANUAL 

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 Pharmaceutical Education (PORTAL CAPES) (2008-2017) 
Periodicidade: BIMESTRAL 

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  

International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (PORTAL CAPES) (2009-2017) 
Periodicidade: MENSAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - 
Portal de Periódicos CAPES/MEC - DOAJ Directory of Open Access Journals Free 

Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics (EUA) (PORTAL CAPES) (1909-2017) 
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 Jounal 

Journal of Physiology and Pharmacology (PORTAL CAPES) (2000-2017) 
Periodicidade: BIMESTRAL 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - 

Portal de Periódicos CAPES/MEC - DOAJ Directry of Open Access Journals Free 

Pharmacognosy Reviews (PORTAL CAPES) (2010-2017) 
Periodicidade: SEMESTRAL 

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  

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 

Scientia Pharmaceutica (PORTAL CAPES) (2006-2017) 
Periodicidade: TRIMESTRAL 
  Acesso: http://www.unigranrio.br/  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1381/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://intl-jpet.aspetjournals.org/contents-by-date.0.shtml
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1378/
http://www.unigranrio.br/


      PROJETO PEDAGÓGICO CURSO DE FARMÁCIA _CURRÍCULO 113  

93 
 

  
 
SciELO - Scientific Eletronic Library Online 

Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - 
Portal de Periódicos CAPES/MEC - PubMed Central Free 

The Journal of Parasitology (PORTAL CAPES) (2000-2017) 
Periodicidade: BIMESTRAL 

Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - 

Portal de Periódicos CAPES/MEC - BioOne 1 

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 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=pt&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> 

Arquivos Brasileiros de Cardiologia (SciELO) (1997-2017) 
Periodicidade: BIMESTRAL 
  Disponível em:  
  <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0066-782X&lng=pt&nrm=iso> 

 

Arquivos Endocrinologia & Metabologia (SciELO) (2015-2017) 

Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2359-3997&lng=pt&nrm=iso> 

http://www.unigranrio.br/
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=0365-0596&lng=en&nrm=isso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0001-3765
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0066-782X&lng=en&nrm=isso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-2730&lng=en&nrm=isso
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    Arquivos de Gastroenterologia (SciELO) (1999-2017) 

  Periodicidade: TRIMESTRAL 

  Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-2803&lng=pt&nrm=iso> 

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> 

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=pt&nrm=iso> 

Brazilian Journal of Infectious Diseases (SciELO) (2001-2017)  

Periodicidade: BIMESTRAL  

Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8670&lng=en&nrm=iso> 
 

   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=pt&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?script=sci_serial&pid=0004-2803&lng=en&nrm=isso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-282X&lng=en&nrm=isso
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=1516-8913&script=sci_serial
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=1808-8694&lng=em
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=en&nrm=isso
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Ciência & Saúde Coletiva (SciELO) (1986-2017) 
Periodicidade: MENSAL 

Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8123&lng=pt&nrm=iso> 

 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: BIMESTRAL 

 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)  

Periodicidade: BIMESTRAL 

Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-3713> 
 

  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: BIMESTRAL 

 Disponível em:  
 <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=1413-8123&lng=pt&nrm=iso
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/script_sci_serial/pid_1676-2444/lng_en/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-3713
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
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 Jornal Vascular Brasileiro (SciELO) (2005-2017)  

 Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-5449> 

 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (SciELO) (1909-2017)  

Periodicidade: MENSAL 

 Disponível 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> 

 

  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 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: SEMESTRAL 

 Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=0102-695X&script=sci_serial> 
 

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (SciELO) (1988-2017) 

Periodicidade: MENSAL 

 Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-7203> 

 

 Revista Brasileira de Medicina do Esporte (SciELO) (1997-2017) 

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> 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-5449
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_0034-7094/lng_en/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_1517-8692/lng_pt/nrm_iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7280
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7280
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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&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) (1997-2017)  

 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 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=1516-4446&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-4446&lng=en&%20nrm=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.revistacefac.com.br/
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=0101-6083&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0036-4665&lng=en&nrm=iso
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3.11. LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS  

 Desde 1989 o LABORAFE presta serviços à comunidade, situado no campus Duque de Caxias, conta 

com a mais alta tecnologia em análises clínicas. Totalmente informatizado realiza todos os tipos de exames 

particulares ou via convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS). 

O LABORAFE é um importante ambiente de aprendizagem, tanto para inserção precoce dos estudantes 

do curso na área de análises clínicas, quanto como campo de estágio 

 O LABORAFE é considerado o laboratório didático especializado do curso de Farmácia e desenvolve 

apoio a diagnóstico clínico através das análises clínicas e patológicas (sangue, fezes, urina e líquidos 

biológicos, entre outros). Fornece apoio técnico e científico aos acadêmicos dos cursos de farmácia, 

proporcionando o desenvolvimento das habilidades práticas e teóricas necessárias ao futuro profissional 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0036-4665&lng=en&nrm=iso> 
 

Revista Médica de Chile (SciELO) (1998-2017)  

Periodicidade: MENSAL 

Disponível em:  
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-9887&lng=es&nrm=iso> 

 

 

Revista Médica Electrónica (SciELO) (2009-2017)  

Periodicidade: MENSAL 

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)  

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: QUADRIMESTRAL  

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=0036-4665&lng=en&nrm=iso
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
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farmacêutico na área das análises clínicas.O público alvo ao qual destina essas atividades são os pacientes do 

S.U.S.  

 O LABORAFE é um laboratório de Análises Clínicas devidamente regularizado, com CNPJ:  

29.403.763/0001-65, Inscrição Estadual: 76153310, Certificado de Regularidade do Conselho de Farmácia: 

5346 e Certificado de Inspeção Sanitária: 37041. Atendendo a RESOLUÇÃO – RDC/ANVISA Nº. 302, de 13 de 

outubro de 2005, no item 9,0 - Controle de Qualidade, o LABORAFE está inscrito desde 1992 no Programa 

Nacional de Controle de Qualidade, provedor conveniado a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. 

Mensalmente, o LABORAFE encaminha ao provedor os resultados  do controle de qualidade externo sempre 

obtendo resultados classificados como excelente. A segurança nos laboratórios seguem a Norma 

Regulamentadora nº 32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE do Ministério do 

Trabalho, que estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e 

à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção 

e assistência à saúde em geral.  

 Adicionalmente, o curso de Farmácia da Unigranrio conta com termo de convênio com o Município 

de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, estando incluído o Hospital Municipal Dr. 

Moacir Rodrigues do Carmo e levando-se em consideração que a Farmácia Hospitalar deste é um importante 

cenário do curso, foi estabelecida parceria a fim de que esta configurasse a Farmácia Universitária do curso 

de Farmácia da Unigranrio, em atendimento ao Ofício nº 000024, de 17 de março de 2015, publicado pelo 

Ministério da Educação (DAES/INEP), o qual prevê a  inclusão da obrigatoriedade da Farmácia Universitária. 

Tendo como base a  resolução 480 (CFF/25 de junho de 2008), que descreve as responsabilidades dos 

farmacêuticos que atuam na Farmácia Escola, atualmente denominada Farmácia Universitária, e engloba a 

qualificação acadêmica por meio do estágio curricular, serviço de qualidade prestado à população, garantia 

de que os conhecimentos acadêmicos sejam aperfeiçoados de modo que as atividades profissionais se 

encaixem no contexto social, verificamos a grande importância desse ambiente de vivência e aprendizagem, 

permitindo que o estudante vivencie todos os processos de uma farmácia sem manipulação, incluindo a 

atenção farmacêutica. 

 

3.12. LABORATÓRIOS DE ENSINO PARA A ÁREA DE SAÚDE 

3.12.1. LABORATÓRIOS MULDISCIPLINARES 

 

Os Laboratórios Multidisciplinares são um complexo de laboratórios localizados no Bloco Y 5º andar, 

utilizados para aulas práticas do curso de Farmácia, com variado uso no eixo de Processos e Mecanismos 

Orgânicos (Química Orgânica);  Análises Clínicas (Parasitologia Básica e Clínica, Hematologia, Parasitologia 
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Básica e Clínica, Bioquímica Aplicada,  Imunologia Básica e Clínica, Microbiologia Básica e Clínica) e de 

Tecnologia e Produção Farmacêutica (Farmácia Magistral, Farmácia Homeopática, Operações Farmacêuticas, 

Química Analítica,  Análise Farmacêutica I, II e III, Cosmetologia, Farmacognosia, dentre outros) 

Em todos os laboratórios o lixo produzido, tais como resíduos químicos, biológicos, fluidos orgânicos, 

culturas bacterianas e material perfuro cortantes, recebe tratamento por profissionais capacitados, 

conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Biossegurança e de Gerenciamento de Resíduos em 

Saúde da UNIGRANRIO. 

LABORATÓRIO LABMULT Y501 CAXIAS 

FINALIDADE PARASITOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, IMUNOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, 
MICROBIOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, ANÁLISE FARMACÊUTICA II. 

ÁREA TOTAL 28,5m² 

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 

FINALIDADE MICROBIOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, BIOQUÍMICA APLICADA, 
HEMATOLOGIA, PARASITOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, FARMACOTÉCNICA 
MAGISTRAL I e II, PRÁTICAS LABORATORIAIS, OPERAÇÕES FARMACEUTICAS E 
LABORATORIAIS, FARMACOGNOSIA, PRÁTICAS INTEGRADORAS II, 
IMUNOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, FARMACOTECNICA HOMEOPÁTICA, 
PRÁTICAS EM ANÁLISES CLÍNICAS I, II E III, ANÁLISE FARMACÊUTICA II. 

ÁREA TOTAL 56,25 m² 

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. 
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LABORATÓRIO LABMULT Y504 CAXIAS  

FINALIDADE MICROBIOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, BIOQUÍMICA APLICADA, 

HEMATOLOGIA, PARASITOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, FARMACOTÉCNICA 

MAGISTRAL I e II, PRÁTICAS LABORATORIAIS, OPERAÇÕES FARMACEUTICAS E 

LABORATORIAIS, FARMACOGNOSIA, PRÁTICAS INTEGRADORAS II, 

IMUNOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, FARMACOTECNICA HOMEOPÁTICA, 

PRÁTICAS EM ANÁLISES CLÍNICAS I, II E III, ANÁLISE FARMACÊUTICA II. 

ÁREA TOTAL 51m²  

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 

FINALIDADE MICROBIOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, BIOQUÍMICA APLICADA, 
HEMATOLOGIA, PARASITOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, FARMACOTÉCNICA 
MAGISTRAL I e II, PRÁTICAS LABORATORIAIS, OPERAÇÕES FARMACEUTICAS E 
LABORATORIAIS, FARMACOGNOSIA, PRÁTICAS INTEGRADORAS II, 
IMUNOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, FARMACOTECNICA HOMEOPÁTICA, 
PRÁTICAS EM ANÁLISES CLÍNICAS I, II E III, ANÁLISE FARMACÊUTICA II. 

ÁREA TOTAL 54m² 

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  

FINALIDADE MICROBIOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, BIOQUÍMICA APLICADA, 
HEMATOLOGIA, PARASITOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, FARMACOTÉCNICA 
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MAGISTRAL I e II, PRÁTICAS LABORATORIAIS, OPERAÇÕES FARMACEUTICAS E 
LABORATORIAIS, FARMACOGNOSIA, PRÁTICAS INTEGRADORAS II, 
IMUNOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, FARMACOTECNICA HOMEOPÁTICA, 
PRÁTICAS EM ANÁLISES CLÍNICAS I, II E III, ANÁLISE FARMACÊUTICA II. 

ÁREA TOTAL 51m²  

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  

FINALIDADE FARMACOGNOSIA, PRÁTICAS INTEGRADORAS II , FARMACOTÉCNICA 
INDUSTRIAL, COSMETOLOGIA 

ÁREA TOTAL 51m² 

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  

FINALIDADE BIOQUÍMICA APLICADA, QUÍMICA ANALÍTICA, QUÍMICA ORGÂNICA I, 
OPERAÇÕES FARMACÊUTICAS E LABORATORIAIS, ANÁLISE FARMACÊUTICA I. 

ÁREA TOTAL 63,7m²  

PRINCIPAIS 
RECURSOS 

BARRILETE 20L, MACACOS DE ELEVAÇÃO, BALANÇA ELETRÔNICA, 
ESTUFA PARA SECAGEM, GELADEIRA DUPLÉX, CAPELA PARA EXAUSTÃO DE 
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GASES GRANDES, PLACA DE AGITAÇÃO E AQUECIMENTO, BALANÇA 
ANALÍTICA, MANTA DE AQUECIMENTO, VIDRARIAS DIVERSAS  

   

LABORATÓRIO LABMULT Y509 CAXIAS 

FINALIDADE ANÁLISE FARMACÊUTICA III 

ÁREA TOTAL 60m² 

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. 

   

LABORATÓRIO LABMULT Y511 CAXIAS 

FINALIDADE BIOQUÍMICA APLICADA, QUÍMICA ANALÍTICA, QUÍMICA ORGÂNICA I, 
OPERAÇÕES FARMACÊUTICAS E LABORATORIAIS, ANÁLISE FARMACÊUTICA I. 

ÁREA TOTAL 60,8m² 

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 

FINALIDADE BIOQUÍMICA APLICADA, QUÍMICA ANALÍTICA, QUÍMICA ORGÂNICA I, 
OPERAÇÕES FARMACÊUTICAS E LABORATORIAIS, ANÁLISE FARMACÊUTICA I. 



      PROJETO PEDAGÓGICO CURSO DE FARMÁCIA _CURRÍCULO 113  

104 
 

ÁREA TOTAL 55,33m² 

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. 

   

LABORATÓRIO LABMULT Y513 CAXIAS 

FINALIDADE BIOQUÍMICA APLICADA, QUÍMICA ANALÍTICA, QUÍMICA ORGÂNICA I, 
OPERAÇÕES FARMACÊUTICAS E LABORATORIAIS, ANÁLISE FARMACÊUTICA I. 

ÁREA TOTAL 53,96m² 

PRINCIPAIS 
RECURSOS 

CENTRÍFUGA, BALANÇA ANALÍTICA, BALANÇA SEMI-ANALÍTICA, ESTUFA 
DE SECAGEM QUIMIS, CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES QUIMIS, BARRILETE 
20L, VIDRARIAS DIVERSAS. 

 LABORATÓRIO LABMULT Y514 CAXIAS 

FINALIDADE BIOQUÍMICA APLICADA, QUÍMICA ANALÍTICA, QUÍMICA ORGÂNICA I, 
OPERAÇÕES FARMACÊUTICAS E LABORATORIAIS, ANÁLISE FARMACÊUTICA I, 
TOXICOLOGIA. 

ÁREA TOTAL 48m² 

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 ÁGUA QUIMIS, ESTUFA DE 
ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, VIDRARIAS DIVERSAS. 

 

3.12.2 Laboratório de Fisiologia, Farmacologia e Avaliação Nutricional  
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O Laboratório de Fisiologia, Farmacologia e Avaliação Nutricional está localizado  no bloco E, é utilizado 

para aulas práticas de determinação da ação das drogas, estudo da capacidade respiratória e da pressão 

arterial. 

 LABORATÓRIO LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA, FARMACOLOGIA E AVALIAÇÃO 
NUTRICIONAL.  

FINALIDADE FARMACOFISIOLOGIA II, III e IV.  

ÁREA TOTAL 48m²  

PRINCIPAIS 
RECURSOS 

BALANÇA COM ESTADIÔMETRO, BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA, 
ADIPÔMETRO, COMPUTADOR COM SOFTWARE ESPECÍFICO PARA AVALIAÇÃO 
NUTRICIONAL, MACA, CALORÍMETRO, ESFIGMOMANÔMETRO, 
ESTETOSCÓPIO, ELETROCARDIÓGRAFO, ELETROESTIMULADOR, 
ESPIRÔMETRO, TERMÔMETRO, BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, VERIFICADOR 
PULMONAR.  

 

3.12.3 LABORATÓRIO DE VIVÊNCIAS 

 

O Laboratório de Vivências está localizados no Bloco E, é um espaço pedagógico multiprofissional 

utilizado pelos alunos para aulas práticas, com objetivo de trazer a realidade hospitalar para dentro do curso. 

Dispõem de simuladores para a execução de procedimentos de ressucitação cardiopulmonar (RCP), assim 

como manequins que viabilizam o aprendizado prático e sequencial do atendimento ao paciente crítico.  

LABORATÓRIO LABORATÓRIO DE VIVÊNCIAS.  

FINALIDADE URGÊNCIAS E EMERGÊNGIAS E SEMIOLOGIA, PRÁTICAS EM ANÁLISES 
CLÍNICAS II  

ÁREA TOTAL 115m²  

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 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 
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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. 

 

3.12.4 LABORATÓRIOS DE MICROSCOPIA 

 

Destinados às aulas práticas de microscopia das Disciplinas da área de Morfologia, Parasitologia, 

Biologia Celular, Imunologia e Hematologia. Contam com laminários (geral e específico) com sistemas de 

projeção de lâminas e microscópios ópticos binoculares. 

LABORATÓRIO MICROSCOPIA I CAXIAS  

FINALIDADE MICROBIOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, BIOQUÍMICA APLICADA, 
HEMATOLOGIA BÁSICA, PARASITOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, PRÁTICAS 
LABORATORIAIS, OPERAÇÕES FARMACEUTICAS E LABORATORIAIS, 
FARMACOGNOSIA, PRÁTICAS INTEGRADORAS I e II, IMUNOLOGIA BÁSICA E 
CLÍNICA, CITOLOGIA HORMONAL E ONCÓTICA, PRÁTICAS EM ANÁLISES 
CLÍNICAS I, II E III, MORFOFISIOLOGIA I e II.  

ÁREA TOTAL 45,6m²  

PRINCIPAIS 
RECURSOS 

MICROSCÓPIOS, AR CONDICIONADO, BANCADAS, BANQUETAS. 

   

LABORATÓRIO MICROSCOPIA II CAXIAS  

FINALIDADE MICROBIOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, BIOQUÍMICA APLICADA, 
HEMATOLOGIA, PARASITOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, PRÁTICAS 
LABORATORIAIS, OPERAÇÕES FARMACEUTICAS E LABORATORIAIS, 
FARMACOGNOSIA, PRÁTICAS INTEGRADORAS II, IMUNOLOGIA BÁSICA E 
CLÍNICA, PRÁTICAS EM ANÁLISES CLÍNICAS I, II E III.   
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ÁREA TOTAL 44,7m²  

PRINCIPAIS 
RECURSOS 

MICROSCÓPIOS, AR CONDICIONADO, BANCADAS, BANQUETAS. 

 

LABORATÓRIO MICROSCOPIA III CAXIAS 

  

FINALIDADE MICROBIOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, BIOQUÍMICA APLICADA, 
HEMATOLOGIA, PARASITOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA, PRÁTICAS 
LABORATORIAIS, OPERAÇÕES FARMACEUTICAS E LABORATORIAIS, 
FARMACOGNOSIA, PRÁTICAS INTEGRADORAS II, IMUNOLOGIA BÁSICA E 
CLÍNICA, PRÁTICAS EM ANÁLISES CLÍNICAS I, II E III. 

ÁREA TOTAL 37m²  

PRINCIPAIS 
RECURSOS 

MICROSCÓPIOS, AR CONDICIONADO, BANCADAS, BANQUETAS. 

  

3.12.5. LABGEN 

 

O Laboratório de Genética Humana (LABGEN), sediado no Campus Duque de Caxias, possui 

profissionais altamente qualificados, responsáveis pelo desenvolvimento de diversas pesquisas na área 

clínica, algumas sendo realizadas em decorrência de projetos aprovados pela FAPERJ, possibilitando  

enriquecimento à formação acadêmica dos alunos da Escola de Ciências da Saúde, além da oportunidade em 

concorrer à iniciação científica, os alunos do curso de Farmácia realizam aulas práticas relacionadas a 

disciplina Biologia Molecular Aplicada neste local. 

 

3.12.6. LABORATÓRIOS DE ANATOMIA HUMANA 

 

Destinado às aulas práticas para o ensino da Nova Anatomia (Morfofisiologia I e II), contando com 

peças anatômicas humanas secas. O setor goza ainda com sistema de coleta do formol por empresa 

autorizada pelo INEA, assegurando a noção de sustentabilidade do planeta. Em número de três, localizados 

no 1° andar do bloco C, do campus Duque de Caxias, possuem sala para aula de demonstração ou estudo em 



      PROJETO PEDAGÓGICO CURSO DE FARMÁCIA _CURRÍCULO 113  

108 
 

grupos de estudantes, sala de serviços técnicos com cubas para conservação de peças e corpos e ossário com 

vários exemplares de peças anatômicas. Possui um sistema de filmagem com câmeras de alta resolução e 

reprodução instantânea em multimídia. 

 

LABORATÓRIO SINTÉTICO I CAXIAS 

FINALIDADE MORFOFISIOLOGIA I e II, FARMACOFISIOLOGIA II, III e IV. 

ÁREA TOTAL 63.5m² 

PRINCIPAIS 
RECURSOS 

PEÇAS SINTÉTICAS, ARMÁRIOS MESAS, CADEIRAS, 
COMPUTADOR, APARELHO DE AR CONDICIONADO, NEGATOSCÓPIO.  

     

LABORATÓRIO SINTETICO II CAXIAS  

FINALIDADE MORFOFISIOLOGIA I e II, FARMACOFISIOLOGIA II, III e IV. 

ÁREA TOTAL 71,4m²  

PRINCIPAIS 
RECURSOS 

PEÇAS SINTÉTICAS, ARMÁRIOS, MESAS, CADEIRAS, 
COMPUTADOR, APARELHO DE AR CONDICIONADO, NEGATOSCÓPIO.  

   

LABORATÓRIO ANATOMIA I CAXIAS  

FINALIDADE MORFOFISIOLOGIA I e II 

ÁREA TOTAL 114m²  

PRINCIPAIS 
RECURSOS 

MACAS, PEÇAS ANATÔMICAS, AR CONDICIONADO, EXAUSTOR, 
PIA COM CUBA, BANQUETAS, NEGATOSCÓPIO.  

  

LABORATÓRIO ANATOMIA II (OSSÁRIO HUMANO E VETERINARIO) CAXIAS  
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FINALIDADE MORFOFISIOLOGIA I e II. 

ÁREA TOTAL 36,7m²  

PRINCIPAIS 
RECURSOS 

MACAS, PEÇAS ANATÔMICAS, AR CONDICIONADO, ARMÁRIO 
PARA ARMAZENAMENTO DE OSSOS HUMANOS E VETERINARIOS, 
BANQUETAS.  

  

LABORATÓRIO DEMONSTRATIVO I  

FINALIDADE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E SEMIOLOGIA. 

ÁREA TOTAL 57.6m²  

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.  

 

Para o correto funcionamento e segurança dos usuários os laboratórios contam com o Regulamento 

dos Laboratórios de Ensino de Graduação e Pós-Graduação da Universidade do Grande Rio “Professor José 

de Souza Herdy”.  

 

3.13. SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA  
 

 Na organização curricular do curso, o aluno vivencia os diferentes tipos de complexidade da atenção 

à saúde, adquirindo competências e habilidades que o capacitam a atuar dentro da lógica da integralidade 

da atenção à saúde. Os cenários de ensino-aprendizagem do Curso de Farmácia da UNIGRANRIO localizam-

se em Duque de Caxias e do Rio de Janeiro. Já no segundo fluxo o aluno realiza visita técnica em Unidades 

Básicas de Saúde, sob supervisão do docente da disciplina de Atuação do Farmacêutico na Atenção Primária. 

Assim, ao estar inserido nas Unidades de Atenção Básica destas regiões, o aluno desenvolve competências 

relacionadas ao cuidado continuado, à responsabilização e à assistência integral, típicas da Atenção Primária 

em Saúde. Neste momento, o graduando do curso compreende a relevância da referência a outros níveis de 
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atenção para a resolubilidade das demanda de saúde. Dentro deste mesmo processo, pode perceber que a 

contrarreferência é parte fundamental da assistência, levando-o a entender a lógica da integralidade entre 

as Unidades de Saúde. Tanto em sala de aula, nas disciplinas de Atuação do Farmacêutico na Atenção 

Secundária, Terciária e Quartenária. Bem como ao realizar atividades práticas nos cenários de ensino 

hospitalares, o aluno vivencia as práticas de referência e contrarreferência, compreendendo a função de cada 

um destes níveis de atenção à saúde, assim como a relevância da construção de uma rede de cuidados 

integrais que interaja de forma a prestar uma atenção à saúde de qualidade.  

   

3.14. PROTOCOLOS DE EXPERIMENTOS 
 

Em consonância com o Oficio Circular nº 009/2013 – CONCEA e o Memorando nº 04/2013, o curso de 

Farmácia da Unigranrio não utiliza animais em suas atividades práticas. Com a impossibilidade da utilização 

de animais de laboratórios nas aulas práticas de Farmacofisiologia, buscamos novas metodologias para estas 

atividades. Adquirimos modelos de simulação computadorizados através de softwares, abordando 

experimentos interativos nos diversos sistemas do organismo. São softwares autoescutáveis em flash player: 

coagulação sanguínea, circulação sanguínea, coração isolado de sapo, absorção intestinal, coração de 

mamíferos, pressão arterial em rato, função renal em humanos e sites de análise de interações 

medicamentosas. Adicionalmente, são utilizados modelos anatômicos sintéticos, a fim de estabelecermos a 

correlação entre as estruturas e suas funções e o tratamento farmacológico. 

O Laboratório Morfologia, de Microscopia, Multidisciplinares e de Vivências são espaços pedagógicos 

utilizados pelos alunos ao longo de sua permanência no curso de Farmácia da UNIGRANRIO. Nestes 

ambientes os alunos trabalham em pequenos grupos sob supervisão de um docente. São ambientes 

adequadamente refrigerados Todas as rotinas de atividades práticas são protocoladas e o roteiro destas 

atividades serão avaliados e aprovados pelo NDE do curso. Nestes laboratórios existem protocolos de 

experimento implantados, prevendo experimentos, equipamentos, instrumentos, materiais e utilidades. 

 

3.15. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 
  

 Colegiado multi e transdisciplinar, com munus público, de caráter consultivo, deliberativo e 

educativo com a finalidade precípua de avaliar a eticidade dos protocolos de pesquisas envolvendo seres 

humanos, material orgânico, animais e dados deles oriundos, objetivando defender os interesses dos 

sujeitos das pesquisas em sua integridade e dignidade de acordo com as diretrizes legais e normativas do 



      PROJETO PEDAGÓGICO CURSO DE FARMÁCIA _CURRÍCULO 113  

111 
 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS) e outros diplomas legais e normativos que 

vierem a ser promulgados. 

 O CEP-UNIGRANRIO analisa e avalia projetos de pesquisa elaborados e que serão desenvolvidos no 

âmbito da Universidade. Por se tratar de um Comitê de Ética em Pesquisa cadastrado e credenciado pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)/Conselho Nacional de Saúde (CNS)/Ministério da Saúde 

(MS), está qualificado para analisar a eticidade dos projetos de pesquisa de outras instituições, desde que 

haja aquiescência prévia da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Unigranrio (CEP-UNIGRANRIO) foi constituído no dia 27 de junho 

de 2001, através de Ato Administrativo da Reitoria, após decisão do Conselho de Ensino e Pesquisa da 

UNIGRANRIO. Em 3 de setembro de 2003 a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) aprovou o 

registro do CEP-UNIGRANRIO, concedendo-lhe o status de Comitê reconhecido e credenciado para análise 

e avaliação de protocolos de pesquisas envolvendo seres humanos. Desde então, participa do Sistema 

CEP/CONEP: Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (SISNEP), passando a ter munus 

público. 

 O Regimento Geral do CEP-UNIGRANRIO foi aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa da 

Universidade (CENSEPE), em sua Reunião Ordinária de 25 de junho de 2002 e, posteriormente, homologado 

pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Dentre as principais atribuições do CEP-

UNIGRANRIO, em consonância com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 196/96, VII, 13, 

Letra “e”, destacam-se: 

 • Proteger os sujeitos das pesquisas na sua integridade e dignidade; 

• Qualificar a honestidade da pesquisa científica em seres humanos, animais, tecidos e dados deles 

oriundos e dignificar a atividade acadêmica do pesquisador; 

• Integrar a sociedade de forma imediata e mediata, às atividades de pesquisa desenvolvidas no 

âmbito da UNIGRANRIO; 

• Promover a reflexão em torno da ética nas atividades desenvolvidas na ciência. 

O CEP-UNIGRANRIO rege-se formalmente pelas Resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e 

pelas normas e diretrizes da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), subordinando-se, dessa 

maneira, aos órgãos reguladores do Ministério da Saúde (MS) responsáveis pelo controle social das 

pesquisas envolvendo seres humanos. 

À luz da legislação em vigor, os projetos de pesquisas, em todas as áreas do conhecimento humano, 

que tenham relação direta ou indireta com a pessoa humana, necessitam ser analisados e avaliados a priori 

pelo CEP-UNIGRANRIO e, através da secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIGRANRIO, serem 

cadastrados no Sistema CEP/CONEP, a fim de responderem às exigências previstas na Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde  RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012. 
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ANEXOS 

ANEXO I.MATRIZ CURRICULAR 
Período Disciplinas da Formação Carga Horária Créditos 

1 IBC102 CIENCIAS DA SAUDE I 60 3 

1 DBG005 ESTUDO E PRODUCAO DE TEXTO 60 3 

1 EFA095 FARMACIA SOCIAL 60 3 

1 IEN160 TOPICOS DE MATEMATICA APLICADOS A FARMACIA 60 3 

1 IEN158 QUIMICA GERAL E INORGANICA 80 4 

2 DBG004 METODOS E TECNICAS DE ESTUDO 60 3 

2 EFA097 ATUAÇÃO DO FARMACEUTICO NA ATENÇÃO PRIMARIA 60 3 

2 EFA096 PRATICAS LABORATORIAIS 60 3 

2 IEN209 FISICO-QUIMICA APLICADA 60 3 

2 IEN030 QUIMICA ORGANICA I 60 3 

2 IBC103 MORFOFISIOLOGIA I 100 5 

3 IEN210 FISICO-QUIMICA II 60 3 

3 IEN129 QUIMICA ORGANICA II 80 4 

3 IBC107 MORFOFISIOLOGIA II 140 7 

3 EFA099 BIOQUIMICA APLICADA 80 4 

3 EFA098 ATUAÇÃO DO FARMACEUTICO NA ATENÇÃO SECUNDARIA 60 3 

3 EFA058 OPERACOES FARMACEUTICAS E LABORATORIAIS 80 4 

4 IEN159 QUIMICA ANALITICA 80 4 

4 EFA101 FARMACOFISIOLOGIA I 60 3 

4 EFA100 URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E SEMIOLOGIA 60 3 

4 EFA065 CITOLOGIA HORMONAL E ONCOTICA 60 3 

4 EFA064 PARASITOLOGIA BASICA E CLINICA 60 3 

4 EFA102 FARMACOTECNICA MAGISTRAL I 60 3 

5 EFA083 IMUNOLOGIA BASICA E CLINICA 60 3 

5 DBG003 ESTATISTICA APLICADA 40 2 

5 EFA062 FARMACOGNOSIA 80 4 

5 EFA103 ANALISE FARMACEUTICA I 60 3 

5 EFA061 MICROBIOLOGIA BASICA E CLINICA 60 3 

5 EFA104 ATUAÇÃO DO FARMACEUTICO NA ATENÇÃO TERCIARIA E QUATERNARIA 60 3 

5 EFA105 FARMACOFISIOLOGIA II 80 4 

6 EFA109 FARMACOFISOLOGIA III 60 3 

6 EFA067 HEMATOLOGIA BASICA 60 3 

6 EFA106 FARMACOTECNICA MAGISTRAL II 60 3 

6 EFA107 ANALISE FARMACEUTICA II 60 3 

6 EFA108 BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA 60 3 

6 EFA080 FARMACOTECNICA HOMEOPATICA 60 3 

7 EFA113 FARMACOFISIOLOGIA IV 60 3 

7 EFA028 TOXICOLOGIA 60 3 

7 EFA112 PRATICAS EM ANALISES CLINICAS I 80 4 

7 EFA086 COSMETOLOGIA 60 3 

7 EFA110 FARMACOTECNICA INDUSTRIAL 60 3 

7 EFA111 ANALISE FARMACEUTICA III 60 3 

8 EFA116 PRATICAS EM ANALISES CLINICAS II 60 3 

8 EFA115 BIOTECNOLOGIA FARMACEUTICA 60 3 

8 EFA118 ESTAGIO EM FARMACIA SOCIAL 280 14 

8 EFA077 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I 20 1 

8 EFA117 FARMACOFISIOLOGIA V 80 4 

8 EFA114 PRATICAS EM TECNOLOGIA FARMACEUTICA I 40 2 

9 EFA123 ESTAGIO EM ANALISES CLINICAS 300 15 

9 EFA081 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II 20 1 

9 EFA122 PRATICAS INTEGRADORAS(GESTAO E GARANTIA LABORATORIO CLINICO) 40 2 

9 EFA121 ATENÇAO FARMACEUTICA 60 3 

9 EFA119 PRATICAS EM TECNOLOGIA FARMACEUTICA II 40 2 

9 EFA120 PRATICAS EM ANALISES CLINICAS III 40 2 

10 EFA128 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO III 20 1 

10 EFA127 DEONTOLOGIA 40 2 

10 EFA126 PRATICAS INTEGRADORAS II ( GESTAO E GARANTIA NA PRODUÇÃO) 40 2 
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10 EFA125 PRATICAS FARMACEUTICAS EM FARMACIA SOCIAL 60 3 

10 EFA129 ESTAGIO EM TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 300 15 

10 EFA124 PRATICAS EM TECNOLOGIA FARMACEUTICA III 40 2 
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 FASE 1 

IEN158 QUIMICA GERAL E INORGANICA 

Leis ponderais e suas consequências.Estrutura Atômica. Tabela Periódica. Ligações 
Químicas e estruturas moleculares. Oxirredução. Funções Inorgânicas. Reações Químicas. 
Propriedades gerais dos elementos não transicionais. Hidrogênio.Estudo dos elementos da 
tabela periódica 

 

IBC102 CIENCIAS DA SAUDE I 

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. 

 

DBG005 ESTUDO E PRODUCAO DE TEXTO 

Processo da comunicação. Modos de organização textual. A leitura e a escrita no mundo 
contemporâneo. A produção do texto argumentativo. Estudos da coesão textual. Produção de 
textos acadêmicos e científicos. Correção gramatical do texto. Acentuação gráfica e pontuação. 
Concordância nominal e verbal. Regência verbal. O emprego da crase. Colocação pronominal 

 

EFA095 FARMACIA SOCIAL 

Constituição.Conceito de saúde. A saúde como um direito de todos. O profissional de 

saúde. Papel do farmacêutico como profissional da saúde. Cidadania e inserção social: 

afrodecendentes, indígenas e deficientes. Direitos Humanos.  

História da Farmácia, áreas de conhecimento farmacêutico, conceitos básicos em Farmácia, 

organização jurídica da profissão farmacêutica, ética profissional, órgãos de representação de 

classe, ANVISA. Principais conferências mundiais sobre saúde. 

 

IEN160 TOPICOS DE MATEMATICA APLICADOS A FARMACIA 

Matemática Básica. Correlação e Regressão linear Simples. 

 

 FASE 2 

EFA097 ATUAÇÃO DO FARMACEUTICO NA ATENÇÃO PRIMARIA 
 

Determinantes Sociais.  SUS. Vigilância em Saúde. Políticas de Saúde. Redes de Atenção 

à Saúde. Atuação farmacêutico no SUS e na ESF. 
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EFA096 PRATICAS LABORATORIAIS 

Noções elementares de segurança em laboratório. Equipamentos, utensílios e vidrarias 

básicos de laboratório. Técnicas básicas de laboratório. Técnicas de medidas de volume e 

determinação de massa. Unidades de medidas. Técnicas de separação de substâncias 

 

IEN209 FISICO-QUIMICA 

Princípios Básicos. Estados da Matéria. Termodinâmica. Determinação das Propriedades 
Físicas das Moléculas. 

 

IBC103 MORFOFISIOLOGIA I 

Desenvolvimento embrionário inicial e organogênese do aparelho locomotor e dos 

sistemas. Características micro e macroscópicas do aparelho locomotor e dos sistemas. 

Propriedades fisiológicas e metabolicas do aparelho locomotor e dos sistemas. Desequilíbrios 

na homeostasia do aparelho locomotor e dos sistemas. Correlações clínicas. 

 

IEN030 QUIMICA ORGANICA I 

Teoria atômica e molecular. Nomenclatura e propriedades de alcanos, ciclo-Alcanos, 
alcenos, alcinos, hidrocarbonetos aromáticos, Álcoois, fenóis, haletos de alquilas e arilas, éteres 
alifáticos, aromáticos. Compostos carbonilados e ácidos carboxílicos e seus derivados. Acidez 
Basicidade. Interações intermoleculares. Ressonância. Aromaticidade. 

 

DBG004 METODOS E TECNICAS DE ESTUDO 

O que é Ciência e termos fundamentais da pesquisa. O que é um trabalho acadêmico: 

TCC e monografias. Formas de pesquisa e metodologias mais comuns na área de comunicação. 

Elaboração de trabalhos acadêmicos. 

 

 FASE 3 

EFA058 OPERACOES FARMACEUTICAS E LABORATORIAIS 
 

Abordagem inicial às ciências farmacêuticas na área de tecnologia farmacêutica magistral 
e industrial. Principais cálculos envolvendo expressões físicas. Principais operações 
farmacêuticas necessárias para preparar os insumos farmacêuticos, Técnicas de pesagem, 
separação, solubilização e dispersões úteis para o futuro profissional farmacêutico. 

 

 

IEN129 QUIMICA ORGANICA II 
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Estereoquímica. Reações Orgânicas. Limitações e Mecanismo das Reações SN1 e SN2 
(Nucleofílica; Eliminação; Substituição Eletrofílica) em aromáticos. Oxidação e Redução de 
compostos aromáticos. Reações de adição a alquenos e alquino. 

 

IEN210 FISICO-QUIMICA II 

Fenômenos de Equilíbrio Não-eletrólitos. Soluções de Eletrólitos. Equilíbrios Iônicos. 
Força Eletromotriz e Oxidação-redução. Soluções e Isotônicas Tamponadas. Solubilidade e 
Fenômenos de Distribuição. Complexação e Ligação a Proteínas. Fenômenos Cinéticos (Difusão, 
Liberação e Dissolução de Fármacos. Biofarmácia. Cinética Química e Estabilidade. Sistemas 
Dispersos (Fenômenos de Interface. Colóides. Dispersões Grosseiras). Liberação de Fármacos 
(Micromerítica. Reologia. Biomateriais. Sistemas de Liberação de Fármacos). 

 

IBC107 MORFOFISIOLOGIA II 

Desenvolvimento intrauterino. Aspectos estruturais, funcionais e metabólicos dos 

sistemas nervoso, circulatório, respiratório, digestório, urinário, reprodutor e endócrino. 

Desequilíbrios na homeostasia dos sistemas estudados. 

 

EFA099 BIOQUIMICA APLICADA 

Estrutura, propriedades e metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Integração 
e regulação do metabolismo de macromoléculas. Metabolismo energético. Mecanismos e 
atividade enzimática. Principais exames laboratoriais bioquímicos. 

 

EFA098 ATUAÇÃO DO FARMACEUTICO NA ATENÇÃO SECUNDARIA 

Epidemiologia. Atuação do farmacêutico em programas de saúde. Medidas preventivas 

em doenças transmissíveis. Doenças e agravos não transmissíveis. Farmacovigilância. 

Farmacoepidemiologia. Farmacoeconomia. Estudo de Utilização de Medicamentos. 

Judicialização da Assistência Farmacêutica. Políticas de educação ambiental.  

 

 FASE 4 

IEN159 QUIMICA ANALITICA 
 

Bases Teóricas para a Química Analítica. Fundamentos da Química Analítica Qualitativa e 
Quantitativa. Erros Analíticos.  Amostragem.  Análise Gravimétrica.  Análise Titrimétrica.  
Métodos de separação. Introdução a análise instrumental. 

 

EFA064 PARASITOLOGIA BASICA E CLINICA 

Fenômenos de interação parasita-hospedeiro. Impactos sociais determinados pelas 

parasitoses causadas por protozoários e helmintos. Estudo da patogenia, sintomatologia, 
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diagnóstico clínico e laboratorial, profilaxia e epidemiologia nas protozooses e helmintíases. 

Importância dos artrópodes vetores mecânicos na dispersão das parasitoses pela contaminação 

de frutas, legumes e água. Métodos, técnicas e interpretações de diversos exames no 

laboratório de análises clínicas. 

 

EFA101 FARMACOFISIOLOGIA I 

Conceitos básicos de farmacologia. Ensaio Clínico. Princípios de farmacocinética e 
farmacodinâmica de medicamentos. Farmacofisiologia do sistema nervoso periférico 
autônomo e somático. 

 

EFA100 URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E SEMIOLOGIA 

O raciocínio clínico na coleta de informações para o farmacêutico. Diagnóstico de 

problemas clínicos relevantes em relação ao uso de medicamentos. Atuação Farmacêutica no 

Atendimento pré-hospitalar. Suporte básico de vida. Ações Farmacêuticas em situações 

traumáticas e não traumáticas. 

 

EFA065 CITOLOGIA HORMONAL E ONCOTICA 

Citologia cervico-vaginal (colpocitopatologia). Citologia oncótica e hormonal do trato 

genital feminino. Correlação clínico-citológica e epidemiológica de doenças do trato genital 

feminino. Métodos e colorações empregados em citopatologia cervical. 

 

EFA102 FARMACOTECNICA MAGISTRAL I 

Produtos manipulados em farmácia. Forma e fórmula farmacêutica. Soluções obtidas por 
extração. Soluções obtidas por dissolução. Pós e granulados. Comprimidos. Drágeas. Cápsulas. 
Xarope. Interações farmacotécnicas. Reconhecimento e interpretação da prescrição e garantia 
da qualidade na farmácia. 

 

 FASE 5 

DBG003 ESTATISTICA APLICADA 
 

Conceitos Fundamentais. Distribuição de frequências. Medidas de Posição. Medidas de 
Dispersão. Medidas de Assimetria e Curtose. Correlação e Regressão Linear. 

 

EFA083 IMUNOLOGIA BASICA E CLINICA 

Sistema Imunológico: componentes celulares, órgãos linfáticos, características. Resposta 

imunológica inata. Inflamação. Fagocitose. Barreiras naturais. Célula Natural Killer. Células 
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apresentadoras de antígeno. MHC. Resposta imunológica adaptativa. Linfócitos T e 

subpopulações. Citocinas. Linfócitos B. Anticorpos. Resposta Imunológica contra agentes 

agressores extracelulares e intracelulares. Imunopatologias (hipersensibilidades, doenças 

autoimunes  e imunodeficiências). Métodos imunológicos utilizados em análises clínicas. 

 

EFA062 FARMACOGNOSIA 

Metabolismo Vegetal. Métodos de Extração. Propriedades Físico-Químicas das 
Substâncias a serem extraídas. Vias Metabólicas e Metabólitos Produzidos. Via do 
Acetato/Mevalonato. Via do Acetato/Malonato. Via do Ácido Chiquímico. Farmacologia dos 
Princípios Ativos Vegetais. Segurança e Eficácia de Drogas Vegetais. Padronização de Extratos 
Vegetais. Descrição farmacognóstica das principais drogas ricas nos metabólitos estudados. 
Estudo da história e cultura indígena. Fitoterapia. Legislação de fitoterápicos. Fitoterápicos 
usados no SUS. 

 

EFA103 ANALISE FARMACEUTICA I 

Avaliação da qualidade de produtos farmacêuticos e/ou cosméticos para uso humano: 
análise qualitativa e quantitativa dos princípios ativos. Formas farmacêuticas e/ou cosméticos: 
metodologias de verificação das características físicas e físico-químicas. Técnicas fundamentais 
dos métodos instrumentais de análise (IV e UV).  Tipos Cromatográficos. 

 

EFA061 MICROBIOLOGIA BASICA E CLINICA 

Introdução ao estudo dos microorganismos (bactérias, vírus e fungos) e sua relação com 
os seres humanos e animais; sua importância como fonte de desenvolvimento de antibióticos, 
produção de alimentos, e matérias-primas. Aspectos das doenças causadas por microorganismos, 
seu diagnóstico clínico e laboratorial. O papel do farmacêutico no Laboratório de microbiologia e 
em outros segmentos desta ciência. 

 

EFA104 ATUAÇÃO DO FARMACEUTICO NA ATENÇÃO TERCIARIA E QUATERNARIA 

Conceituação, classificação e características construtivas, organizacionais e 

administrativas do Hospital e da Farmácia Hospitalar; Farmácia Hospitalar (funções e objetivos); 

Planejamento, padronização, aquisição, recebimento, armazenamento, 

dispensação/distribuição e controle de estoques; Farmacotécnica Hospitalar; Contribuição do 

Farmacêutico Hospitalar na Promoção do Uso Racional de Medicamentos e nas Comissões 

Interdisciplinares do Hospital. Atuação Clínica do Farmacêutico. Atuação do Farmacêutico em 

Home care. 

 

EFA105 FARMACOFISIOLOGIA II 
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Fisiologia e fisiopatologia dos processos cardiovascular, renal, inflamatório, hemostático 

relacionados a farmacologia. Farmacologia aplicada para doenças cardiovasculares, renais, 

inflamação/hipersensibilidade/alergia e doenças hematológicas. Relação estrutura-atividade 

dos fármacos. 

 

 FASE 6 

EFA067 HEMATOLOGIA BASICA 
 

Propriedades morfo-funcionais das células do tecido hematopoético. Patologias 
hematológicas primárias e secundárias. Exames hematológicos para diagnóstico clínico: métodos 
e técnica. 

 

EFA106 FARMACOTECNICA MAGISTRAL II 

Sistemas dispersos. Formas farmacêuticas semi-sólidas de uso externo. Formas 

farmacêuticas cavitárias.  Interações farmacotécnicas. Interpretação de receitas e embalagens 

farmacêuticas. 

 

EFA107 ANALISE FARMACEUTICA II 

Noções básicas de Laboratório de Controle de Qualidade Microbiológico. Preparo de 
meios de cultura. Micro-organismos de referência. Avaliação microbiológica de produtos não 
estéreis. Pesquisa de endotoxinas. Ensaio de potência de antibióticos. Análise microbiológica 
ambiental. Análise microbiológica da água. Esterilização e cinética da morte microbiana. 
Políticas de educação ambiental. 

 

EFA109 FARMACOFISOLOGIA III 

Fisiologia e fisiopatologia associadas ao pâncreas e síndromes metabólicas. Farmacologia 

do diabetes mellitus, dislipidemias. Fisiologia e fisiopatologia do trato gastrointestinal e 

farmacologia do sistema digestório. Fisiologia endócrina. Hormônios e antagonistas hormonais. 

 

EFA108 BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA 

Estrutura dos ácidos nucléicos. Estudo da replicação do DNA, da expressão gênica e suas 
variações resultantes de mutações e polimorfismos. Composição gênica e regulação da 
expressão gênica. Mutação e reparo de DNA. Conhecimento das técnicas de manipulação, 
amplificação e análise de DNA. Biologia Molecular do Câncer. Noções de Bioinformática. 

 

EFA080 FARMACOTECNICA HOMEOPATICA 

História e princípios básicos da homeopatia. Implementação e organização do trabalho 
em farmácia homeopática. Divisão da rotina. Cuidados na manipulação do medicamento e as 
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diferentes formas farmacêuticas. O medicamento homeopático. Farmacotécnica homeopática. 
Bioterápicos. 

 

 FASE 7 

EFA113 FARMACOFISIOLOGIA IV 
 

Fisiologia do Sistema Nervoso Central. Fisiopatologia e Farmacologia das doenças 
neurológicas. Fisiopatologia da dor. Farmacologia dos Anestésicos Locais e Hipnoanalgésicos. 
Quimioterápicos antibacterianos. 

 

EFA028 TOXICOLOGIA 

Aspectos históricos e conceituais. toxicocinética e toxicodinâmica. Análise de riscos. 

Monitoramento e educação ambiental e biológica. Intoxicações por solventes orgânicos, gases, 

vapores, agrotóxicos e praguicidas, metais pesados, por animais peçonhentos e drogas lícitas e 

ilícitas. Tratamentos das intoxicações. 

 

EFA112 PRATICAS EM ANALISES CLINICAS I 

Práticas integradas dos conhecimentos teóricos e práticos dos testes laboratoriais em 

anemias, testes pré-operatórios e fertilidade. Conceitos básicos no atendimento laboratorial na 

Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial. Fatores de risco para dislipidemias. Diagnósticos de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

 

EFA111 ANALISE FARMACEUTICA III 

Análise de alimentos. Determinação da composição centesimal. Análise de resíduos e 
contaminantes em alimentos. Introdução à tecnologia dos alimentos 

 

EFA086 COSMETOLOGIA 

Introdução à história dos cosméticos, anátomo-fisiologia e bioquímica da pele, cabelo e 

anexos cutâneos, shampoos, condicionadores, sabonetes: líquido, cremoso, glicerinado e de 

massa, emulsões: semi-sólidas e líquidas, preparações anti-solares e de bronzeamento: 

protetores e bloqueadores solares e aceleradores de bronzeamento, desodorantes e 

antitranspirantes, cosméticos para higiene bucal: dentifrícios e enxaguatórios bucais, máscaras 

faciais, tinturas capilares, alisantes e ondulantes capilares, maquiagem e perfumes.  

 

EFA110 FARMACOTECNICA INDUSTRIAL 

Introdução à farmacotécnica industrial farmacêutica. Garantia da qualidade aplicada à 
indústria farmacêutica, boas práticas de fabricação de insumos e produtos farmacêuticos. 
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Documentação do sistema de garantia da qualidade. Procedimentos operacionais padrão e 
ordem de produção. Validação de processos. Validação de limpeza. Auditoria da qualidade na 
indústria farmacêutica, registros e patentes de medicamentos. Gerenciamento da produção e 
produção de medicamentos. Medicamentos injetáveis. Medicamentos pressurizados. 

 

 FASE 8 

EFA117 FARMACOFISIOLOGIA V 
 

Farmacologia dos antivirais, antifúngicos e antiparasitários, antineoplásicos. 

Farmacologia do Sistema Respiratório. Principais interações medicamentosas. 

 

EFA115 BIOTECNOLOGIA FARMACEUTICA 

Marcos históricos e conceituais da do desenvolvimento biotecnológico. Principais 

medicamentos produzidos uzando sistemas biológicos.Organismos Geneticamente 

Modificados. Tecnologia do DNA recombinante e sistemas de produção. Processos de 

produção de biofármacos, upstream e downstream. Formulação de biomedicamentos. 

Aspectos regulatórios dos biomedicamentos. 

 

EFA116 PRATICAS EM ANALISES CLINICAS II 

Programas básicos de atenção primária à saúde da criança e adolescente. Diagnósticos 
das doenças endêmicas, dentre elas: tracoma, filariose, pestes, malária, Doença de Chagas, 
leishmaniose e esquistossomose. Exames laboratoriais utilizados para o auxílio ao diagnóstico 
de doenças renais, hepáticas e do aparelho locomotor. 

 

EFA118 ESTAGIO EM FARMACIA SOCIAL 

Realização de estágio prático, desenvolvido em situações reais. Assistência Farmacêutica, 

incluindo dispensação de medicamentos e atenção farmacêutica, sob supervisão e orientação 

do docente responsável.  

 

EFA077 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I 

Bases da metodologia da pesquisa. Epistemologia e a teoria do conhecimento. Ética em 

pesquisa. Tipos de pesquisa. O problema e o delineamento metodológico da investigação 

científica. 

 

EFA114 PRATICAS EM TECNOLOGIA FARMACEUTICA I 
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Conceitos da Química Medicinal. Farmacocinética e Farmacodinâmica molecular. 

Conformações moleculares e a Interações com alvos farmacológicos. Novas Estratégias de 

desenvolvimento de Fármacos. Mecanismos moleculares dos Inibidores da ECA, Estatinas, 

Antivirais e Antiretrovirais. 

 

 FASE 9 

EFA121 ATENÇAO FARMACEUTICA 
 

Noções básicas de assistência e atenção farmacêutica, acompanhamento/seguimento 

farmacoterapêutico, problemas relacionados aos medicamentos, adesão terapêutica, bases 

clínicas para o desenvolvimento da atenção farmacêutica, atenção farmacêutica na farmácia 

comunitária e nos programas básicos de saúde. 

 

EFA123 ESTAGIO EM ANALISES CLINICAS 

Realização de estágio prático, desenvolvido em situações reais, na área de Análises 

Clínicas, diagnóstico laboratoial e garantia da qualidade em laboratório clínico,sob supervisão e 

orientação do docente responsável. 

 

EFA081 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II 

Definição e Construção de Projeto tendo como base as normas da ABNT ou Vancouver, 

com foco em saúde, sob a forma de Estudo de casou,Produto Acadêmico,Resenha ou Artigo 

Científico. Elaboração de projeto de TCC, preferencialmente com inserção regional, em área 

relacionada ao exercício do profissional de saúde, utilizando como base conhecimentos 

trabalhados ao longo do curso. 

 

EFA119 PRATICAS EM TECNOLOGIA FARMACEUTICA II 

Nanotecnologia – Definição e contextualização da nanotecnologia geral e farmacêutica. 
Nanosistemas para veiculação de fármacos: ciclodextrinas, lipossomas, nanopartículas e 
dendrímeros. Nanosistemas tópicos. Nanossitemas oncológicos. Material encapsulante e 
fabricação de nanosistemas. Hemoderivados – Conceito, regulação, obtenção. Produção de 
hemoderivados: fatores da coagulação, albumina, complexo protrombínico e imunoglobulinas. 
Processamento de hemoderivados de origem natural. Obtenção de hemoderivados por 
biotecnologia. 

 

EFA120 PRATICAS EM ANALISES CLINICAS III 

Principais testes realizados numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os principais 
agentes relacionados com infecção hospitalar nesta unidade e a participação do farmacêutico 
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no Comitê de Controle de Infecção Hospitalar. Diagnóstico laboratorial das oncopatologias, 
onco-hematologias e de patologias hematológicas constitucionais. 

 

EFA122 PRATICAS INTEGRADORAS (GESTAO E GARANTIA LABORATORIO CLINICO) 

Documentos normativos para o funcionamento de um laboratório clínico. Principais 
ferramentas da qualidade. Gestão da qualidade. Auditorias internas. Controle de qualidade 
interno e externo no laboratório de análises clínicas. 

 

 FASE 10 

EFA127 DEONTOLOGIA  
 

Deontologia Farmacêutica. Conceito. Fundamento. Normas deontológicas. 

Responsabilidade. Código de ética da profissão farmacêutica. Deveres e Direitos do 

Farmacêutico. Responsabilidade técnica. Relação com a coletividade, com os colegas e com 

outros profissionais. Legislação específica dos conselhos de classe (CFF e CRF), sanitária e âmbito 

profissional. 

 

EFA126 PRATICAS INTEGRADORAS II (GESTÃO E GARANTIA NA PRODUÇÃO) 

Principais ferramentas da Qualidade. Gestão da Qualidade. Auditorias internas. Controle 
de Qualidade Interno e Externo na produção de medicamentos, cosméticos e alimentos.  

 

EFA125 PRATICAS FARMACEUTICAS EM FARMACIA SOCIAL 

Atividades farmacêuticas no ciclo da assistência farmacêutica. Implementação da 

assistência Farmacêutica em Farmácias Comunitárias e Ambulatoriais. Dispensação e Atenção 

farmacêutica em farmácia comunitária e ambulatorial. Farmacovigilância. Implantação dos 

serviços farmacêuticos: aspectos éticos e legais. 

 

EFA129 ESTAGIO EM TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 
 

Realização de estágio prático, desenvolvido em situações reais, na área de Tecnologia 

Farmacêutica, sob supervisão e orientação do docente responsável. 

 

EFA124 PRATICAS EM TECNOLOGIA FARMACEUTICA III 

Desenvolvimento de métodos analíticos.  Validação de métodos analíticos. Padrões 

analíticos. Cromatografia. 
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EFA128 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO III 

Desenvolvimento e execução de projeto elaborado durante o TCC II em área relacionada 

ao exercício do profissional de saúde, utilizando como base conhecimentos trabalhados ao 

longo do curso. Capacidade de elaboração e de defesa de um trabalho cientifico. 

 

B.Bibliografia do Curso de Farmácia 

1º PERÍODO 
 
CIÊNCIAS DA  
SAÚDE I 
IBC102 
 

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)  

GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. (reimpressão 2015)  
(Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Genética moderna. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2001. 

JORDE, Lynn 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. 
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THOMPSON, James S. et al. Genética médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 
 
ESTUDO E PRODUÇÃO 
DE TEXTO 
DBG005 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABREU, Antonio Suarez. Curso de redação. 12. ed. São Paulo: Ática, 2004. 
(reimpressão 2014) (Biblioteca Virtual Pearson) 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 38. ed.  Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira: Lucerna, 2015. 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. 13. ed. 
São Paulo: Contexto, 2011. (reimpressão 2016) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DISCINI, Norma. A comunicação nos textos: leitura, produção, exercícios. São Paulo: 
Contexto, 2005. 
(Biblioteca Virtual Pearson) 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 
17. ed. São Paulo: Ática, 2007. (reimpressão 2010) (Biblioteca Virtual Pearson) 

FONTANA, Niura Maria; PORSCHE, Sandra Cristina (Org.). Leitura, escrita e produção 
oral: propostas para o ensino superior. Caxias do Sul: EDUCS, 2011.  
(Biblioteca Virtual Pearson) 

GOLDSTEIN, Norma Seltzer; LOUZADA, Maria Silvia; IVAMOTO, Regina. O texto sem 
mistério: leitura e escrita na universidade. São Paulo: Ática, 2009.  
(Biblioteca Virtual Pearson) 

NEVES, Maria Helena de Moura. Texto e gramática. São Paulo: Contexto, 2006. 
(Biblioteca Virtual Pearson) 
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FARMÁCIA SOCIAL 
EFA095 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Novo código de ética e processo ético 
farmacêutico: resolução CFF nº 596 de 21.2.2014. São Paulo: EDIPRO, 2014. 

PAIM, Jairnilson Silva. O que é o SUS. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2009. (reimpressão 
2014) 

REMINGTON, Joseph P.; GENNARO, Alfonso R. Remington: a ciência e a prática da 
farmácia. 20. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. (reimpressão 2012) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COSTA, Nelson Nery. Constituição federal anotada e explicada. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012. (Minha Biblioteca) 

CZERESNIA, Dina; FREITAS, Carlos Machado de (Orgs.). Promoção da saúde: conceitos, 
reflexões e tendências. 2. ed. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2009. 

MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação 
constitucional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

OSÓRIO-DE-CASTRO, Cláudia Garcia Serpa. Assistência farmacêutica: gestão e prática 
para profissionais da saúde. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2014. 

RODRIGUES, Paulo Henrique; SANTOS, Isabela Soares. Saúde e cidadania: uma visão 
histórica e comparada do SUS. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 

 
 
QUÍMICA GERAL E 
INORGÂNICA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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IEN158 ATKINS, P. W. et al. Shriver & Atkins química inorgânica. 4. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2008. 

MASTERTON, William L. Química: princípios e reações. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010 
(reimpressão 2015). 

RUSSELL, John B. Química geral. 2. ed. São Paulo: Pearson  Makron Books, 1994. 2v. 
(reimpressão 2012) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. Química geral. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
c1986. (reimpressão 2008) 2v. 

CAMPANION, Audrey Lee. Ligação química. São Paulo: E. Blucher, 1982. (reimpressão 
1999) 

HEIN, Morris. Fundamentos de química geral. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 

KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul M. Química geral e reações químicas. São Paulo: 
Cengage Learning, 2010. 2v. 

MAIA, Daltamir; BIANCHI, José Carlos de Azambuja. Química geral: fundamentos. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007. (Biblioteca Virtual Pearson) 

 
 
TÓPICOS DE 
MATEMÁTICA 
APLICADOS A FARMÁCIA 
IEN160 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAMPBELL, June Mundy; CAMPBELL, Joe Bill. Matemática de laboratório: aplicações 
médicas e biológicas. 3. ed. São Paulo: Roca, 1986. 
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EGLER, Lynn M.; PROPES, Denise; BROWN, Alice J. Matemática para profissionais da 
saúde. Porto Alegre: AMGH, 2015. (Minha Biblioteca) 

IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de matemática elementar. 8. ed. São Paulo: Atual, 
1993. (reimpressão 2011) v.1. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANSEL, Howard C.; PRINCE, Shelly J. Manual de cálculos farmacêuticos. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. (reimpressão 2008) 

BARBONI, Ayrton; PAULETTE, Walter. Fundamentos de matemática: calculo e analise. 
Rio de Janeiro: LTC, 2009.  
(Minha Biblioteca) 

BONAFINI, Fernanda Cesar. Matemática. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012 
(Biblioteca Virtual Pearson) 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações: ensino médio e preparação 
para a educação superior. 2. ed. São Paulo: Ática, 2005. 

SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros 
da. Matemática básica para cursos superiores. São Paulo: Atlas, 2001. 

2º PERÍODO 
 
ATUAÇÃO DO 
FARMACÊUTICO NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 
EFA097 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CZERESNIA, Dina; FREITAS, Carlos Machado de (Orgs.). Promoção da saúde: conceitos, 
reflexões e tendências. 2.ed. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2009. 

ROVERS, John P.; CURRIE, Jay D Guia prático da atenção farmacêutica: manual de 
habilidades clínicas. São Paulo: Pharmabooks, 2010. 
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SERRANO, Monica de Almeida Magalhães. O Sistema Único de Saúde e suas diretrizes 
constitucionais. 2. ed. São Paulo: Verbatim, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BERGER, Peter L. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. 32. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2012. 

FAUS DÁDER, Maria José; AMARILES MUÑOZ, Pedro; MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, 
Fernando. Atenção farmacêutica: conceitos, processos e casos práticos. São Paulo: 
RCN, 2008. (reimpressão 2011) 

HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

MARIN, Nelly (Org.). Assistência farmacêutica para gerentes municipais. Rio de 
Janeiro: OPAS/OMS, 2003. 
Disponível: <http://goo.gl/5us0sH> 

RODRIGUES, Paulo Henrique; SANTOS, Isabela Soares. Saúde e cidadania: uma visão 
histórica e comparada do SUS. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 

 
 
FÍSICO-QUÍMICA 
IEN209 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ATKINS, Peter; PAULA, Júlio de. Físico-química. Rio de Janeiro: LTC, 2008-2012. 2v. 

CASTELLAN, Gilbert William. Fundamentos de físico-química. Rio de Janeiro: LTC, 
1999. (reimpressão 2015) 

MOORE, Walter J. Físico-química. São Paulo: E. Blucher, 1976.  (reimpressão 2013 - 
2015). 2v. 

http://goo.gl/5us0sH
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BALL, David W. Físico-química. São Paulo: Cengage Learning, 2005. 2v. 

PHILIPPI, Raymond. Físico-química: para as ciências químicas e biológicas. 3. ed. Porto 
Alegre: McGraw-Hill, 2009. v.1.  
(Minha Biblioteca) 

RANGEL, Renato Nunes. Práticas de físico-química. 3. ed. São Paulo: E. Blucher, 2006. 
(reimpressão 2011) 

SMITH, Joseph M.; ABOOT, M. M.; VAN NESS, Hendric C. Introdução a termodinâmica 
da engenharia química. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. (reimpressão 2013) (Minha 
Biblioteca) 

SOUZA, Alexandre Araújo de; FARIAS, Robson Fernandes de. Cinética química: teoria 
e prática. Campinas: Átomo, 2008. 

 
 
MÉTODOS E TÉCNICAS  
DE ESTUDO 
DBG004 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 
científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. (reimpressão 2014) 
(Biblioteca Virtual Pearson) 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marconi de Andrade. Metodologia do trabalho 
científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007. (reimpressão 2015) (Minha Biblioteca) 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. (reimpressão 2015) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia científica ao alcance de todos. 3. ed. Barueri: 
Manole, 2013.  
(Biblioteca Virtual Pearson) 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de 
metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. (Biblioteca 
Virtual Pearson) 

CASARIN, Helen de Castro Silva; CASARIN, Samuel José. Pesquisa científica: da teoria à 
prática. Curitiba: Intersaberes, 2012. (Biblioteca Virtual Pearson) 

DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008. (Minha 
Biblioteca) 

TACHIZAWA, Takeshy. Como fazer monografia na prática. 12. ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2006. (reimpressão 2011) 

 
 
MORFOFISIOLOGIA I 
IBC103 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlos Américo. Anatomia humana: sistêmica e 
segmentar. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Histologia básica: texto e atlas. 12. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca) 

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 12. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. (reimpressão 2012) (Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DRAKE, Richard L.; VOGL, A. Wayne; MITCHELL, Adam W. M. Gray´s anatomia clínica 
para estudantes. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.  
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HALL, John E.; GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011. 

KIERSZENBAUM, Abraham L.; TRES, Laura 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. Fundamentos de anatomia clínica. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  
(Minha Biblioteca) 

 
 
PRÁTICAS 
LABORATÓRIAS 
EFA096 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FARIAS, Robson Fernandes de. Práticas de química inorgânica. Campinas: Átomo, 
2010-2013. 

MOLINARO, Etelcia Moraes. Conceitos e métodos para a formação de profissionais 
em laboratório de saúde. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio, 2009-2013. 5v. 

MOURA, Roberto de Almeida (Coord.). Técnicas de laboratório. 3. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Mara Zeni. Segurança em laboratórios químicos e biotecnológicos. Caxias 
do Sul: EDUS, 2008. 

BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Princípios de ética biomédica. 3. ed. São 
Paulo: Loyola, 2013.  
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CIENFUEGOS, Freddy. Segurança no laboratório. Rio de Janeiro: Interciência, 2001. 

NEVES, Vítor José Miranda das. Como preparar soluções químicas em laboratório. 2. 
ed. Ribeirão Preto: Novo Conceito, 2007. (reimpressão 2010) 

POSTMA, James M.; ROBERTS, Julian L. HOLLENBERG, L. Leland. Química no 
laboratório. 5. ed. Barueri: Manole, 2009. 

 
 
QUÍMICA ORGÂNICA I 
IEN030 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRUICE, Paula Yurkanis. Química orgânica. 4. ed. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2006. (reimpressão 2013) 2v. (Biblioteca Virtual Pearson) 

McMURRY, John. Química orgânica. São Paulo: Cengage Learning, 2012(reimpressão 
2015) -2017. 2v. (Minha Biblioteca) 

SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica. Rio de Janeiro: LTC, 
2008-2012. 2v.  
(Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALENCASTRO, Ricardo Bicca de; MANO, Eloisa Biasotto. Nomenclatura de compostos 
orgânicos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1987. 

ALLINGER, Norman L. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1976. (reimpressão 
2011) 

BROWN, Theodore L. et al. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Prentice Hall 
do Brasil, 2005. (reimpressão 2012)  
(Biblioteca Virtual Pearson) 
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CAREY, Francis A. Química orgânica. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 2v. (Minha 
Biblioteca) 

VOLLHARDT, K. Peter C.; SCHORE, Neil E. Química orgânica: estrutura e função. 6. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2013. 

3º PERÍODO 
 
ATUAÇÃO DO 
FARMACÊUTICO NA 
ATENÇÃO SECUNDÁRIA 
EFA098 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio Lima. Epidemiologia e saúde: 
fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 
(reimpressão 2014)  
(Minha Biblioteca) 

CAMPOS, Gastão Wagner de Souza. Tratado de saúde coletiva.     2. ed. rev. e aum. 
São Paulo: Hucitec, 2014. (reimpressão 2015) 

FIGUEIREDO, Gilberto; FURTADO, Glauco Tramujas. Medicamentos sob controle 
especial no Brasil (portaria n. 344198). São Paulo: Pharmabooks, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Assistência farmacêutica na atenção básica: 
instruções técnicas para a sua organização. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.  
Disponível: <http://goo.gl/nNsjBL> 

IVAMA, Adriana Mitsue (Org.). Prevenção e combate à falsificação e fraude de 
medicamentos: um a responsabilidade compartilhada. Brasília, DF: Organização Pan-
Americana da Saúde: ANVISA, 2005.  
Disponível: <http://goo.gl/qq9FRM> 

LYRA JUNIOR, Divaldo; MARQUES, Tatiane Cristina (Org.). As bases da dispensação 
racional de medicamentos para farmacêuticos. São Paulo: Pharmabooks, 2012. 

MALETTA, Carlos Henrique Mudado. Epidemiologia e saúde pública. Belo Horizonte: 
COOPMED, 2014. 

http://goo.gl/nNsjBL
http://goo.gl/qq9FRM
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SCAFF, Fernando Campos. Direito à saúde no âmbito privado: contratos de adesão, 
planos de saúde e seguro- saúde. São Paulo: Saraiva, 2010. (Minha Biblioteca) 

 
 
BIOQÚIMICA APLICADA 
EFA099 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 
(Minha Biblioteca) 

LEHNINGER, Albert L.; NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica de 
Lehninger. Porto Alegre: Artmed, 2011-2014. 

VOET, Donald; VOET, Judith G.; PRATT, Charlotte W. Fundamentos de bioquímica: a 
vida em nível molecular. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. (reimpressão 2015).  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DEVLIN, Thomas M. (Coord.). Manual de bioquímica com correlações clínicas. 6. ed. 
São Paulo: E. Blucher, 2007. 

HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica ilustrada. 5. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2012. (Minha Biblioteca) 

HENRY, John Bernard; MCPHERSON, Richard A.; PINCUS, Matthew R. Diagnósticos 
clínicos e tratamento por métodos laboratoriais de Henry. 21. ed. Barueri: Manole, 
2012.  
(Minha Biblioteca) 

KOOLMAN, Jan; RÖHM, Klaus-Heinrich. Bioquímica: texto e atlas. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. 

MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica básica. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  
(Minha Biblioteca) 
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FÍSICO-QUÍMICA II 
IEN210 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ATKINS, Peter; PAULA, Júlio de. Físico-química. Rio de Janeiro: LTC, 2008-2012. 2v. 

CASTELLAN, Gilbert William. Fundamentos de físico-química. Rio de Janeiro: LTC, 
1999. (reimpressão 2015) 

MOORE, Walter J. Físico-química. São Paulo: E. Blucher, 1976.  (reimpressão 2013 - 
2015). 2v. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BALL, David W. Físico-química. São Paulo: Cengage Learning, 2005. 2v. 

CHANG, Raymond. Físico-química: para as ciências químicas e biológicas. 3. ed. Porto 
Alegre: McGraw-Hill, 2009. v.1.  
(Minha Biblioteca) 

RANGEL, Renato Nunes. Práticas de físico-química. 3. ed. São Paulo: E. Blucher, 2006. 
(reimpressão 2011) 

SMITH, Joseph M.; ABOOT, M. M.; VAN NESS, Hendric C. Introdução a termodinâmica 
da engenharia química. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. (reimpressão 2013) (Minha 
Biblioteca) 

SOUZA, Alexandre Araújo de; FARIAS, Robson Fernandes de. Cinética química: teoria 
e prática. Campinas: Átomo, 2008. 

 
 
MORFOFISIOLOGIA II 
IBC107 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlos Américo. Anatomia humana sistêmica e 
segmentar. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2011.  

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Histologia básica: texto e atlas. 12. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca) 

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 12. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. (reimpressão 2012) (Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DRAKE, Richard L.; VOGL, A. Wayne; MITCHELL, Adam W. M. Gray´s anatomia clínica 
para estudantes. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.  

HALL, John E.; GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011. 

KIERSZENBAUM, Abraham L.; TRES, Laura 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. Fundamentos de anatomia clínica. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  
(Minha Biblioteca) 

 
 
OPERAÇÕES 
FARMACÊUTICAS E 
LABORATORIAIS 
EFA058 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALLEN, Loyd V. Introdução a farmácia de Remington. Porto Alegre: Artmed, 2016. 
(Minha Biblioteca) 
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ALLEN, Loyd V.; POPOVICH, Nicholas G.; ANSEL, Howard C. Formas farmacêuticas e 
sistemas de liberação de fármacos. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013 (Minha 
Biblioteca) 

CHAVES, Loide Corina (Org.). Medicamentos: cálculos de dosagens e vias de 
administração. Barueri: Manole, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LACHMAN, Leon; LIEBERMAN, Hebert; KANING, Joseph. Teoria e prática na indústria 
farmacêutica. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2001. 2v. 

LE HIR, Alain. Noções de farmácia galênica. 6. ed. São Paulo: Andrei Ed., 1997. 

PRISTA, Luís Vasco Nogueira. Tecnologia farmacêutica. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2003-2008. 3v. 

TERRON, Luiz Roberto. Operações unitárias para químicos farmacêuticos e 
engenheiros. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
(Minha Biblioteca) 

THOMPSON, Judith E.; DAVIDOW, Laurence. A prática farmacêutica na manipulação 
de medicamentos. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. (Minha Biblioteca) 

 
 
QUÍMICA  
ORGÂNICA II 
IEN129 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRUICE, Paula Yurkanis. Química orgânica. 4. ed. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2006. (reimpressão 2013) 2v. (Biblioteca Virtual Pearson) 

McMURRY, John. Química orgânica. São Paulo: Cengage Learning, 2012 (reimpressão 
2015) -2017. 2v. (Minha Biblioteca) 
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SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica. Rio de Janeiro: LTC, 
2008-2012. 2v.  
(Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALLINGER, Norman L. Química orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1976. (reimpressão 
2011) 

BARBOSA, Luiz Claudio Almeida. Introdução à química orgânica. 2. ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2011.  
(Biblioteca Virtual Pearson) 

CAREY, Francis A. Química orgânica. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 2v. (Minha 
Biblioteca) 

FERREIRA, Maira et al. Química orgânica. Porto Alegre: Artmed, 2007. (Minha 
Biblioteca) 

VOLLHARDT, K. Peter C.; SCHORE, Neil E. Química orgânica: estrutura e função. 6. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2013. 

4º período 
 
CITOLOGIA HORMONAL 
E ONCÓTICA 
EFA065 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEREK, Jonathan S.; NOVAK, Edmund R. Berek & Novak, tratado de ginecologia. 15. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. (Minha Biblioteca) 

SILVA NETO, Jacinto da Costa. Citologia clínica do tratado genital feminino. Rio de 
Janeiro: Revinter, 2012. 

VIANA, Luiz Carlos; GEBER, Selmo. Ginecologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2012. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011.  (Minha Biblioteca) 

CARVALHO, Grinaldo. Citologia do trato genital feminino. 5. ed. São Paulo: Revinter, 
2009. 

FREITAS, Fernando et al. Rotinas em ginecologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
(Minha Biblioteca) 

HOFFMAN, Barbara L. Ginecologia de Williams. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

KOSS, Leopold G.; GOMPEL, Claude. Introdução à citopatologia ginecológica com 
correlações histológicas e clínicas. Rio de Janeiro: Roca, 2006. 

 
 
FARMACO- 
FISIOLOGIA I 
EFA101 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARREIRO, Eliezer J.; FRAGA, Carlos Alberto Mansour. Química medicinal: as bases 
moleculares da ação dos fármacos. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. (Minha 
Biblioteca) 

BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Bjorn C. Bases 
farmacológicas da terapêutica de Goodman & Gilman. Porto Alegre: AMGH, 2010-
2012. (Minha Biblioteca) 

KUMAR, Vinay et al. Robbins e Cotran, patologia: bases patológicas das doenças. 9. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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FRANCO, Marcello et al. Patologia: processos gerais. 6. ed. São Paulo: Atheneu, 2015. 

KOEPPEN, Bruce M. et al. Berne & Levy: fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009.  

RANG, H. P. et al. Rang & Dale Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
(Minha Biblioteca) 

WHALEN, Karen; FINKEL, Richard; PANAVELIL, Thomas A. Farmacologia ilustrada. 6. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.  
(Minha Biblioteca) 

 
 
FARMACOTÉCNICA 
MAGISTRAL I 
EFA 102 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (BRASIL). Farmacopéia brasileira. 5. 
ed. Brasília: Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2010. 2v. 

ALLEN, Loyd V.; POPOVICH, Nicholas G.; ANSEL, Howard C. Formas farmacêuticas e 
sistemas de liberação de fármacos. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013 (Minha 
Biblioteca)   

THOMPSON, Judith E.; DAVIDOW, Laurence. A prática farmacêutica na manipulação 
de medicamentos.. Porto Alegre: Artmed, 2006 - 2013. (Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANSEL, Howard C.; PRINCE, Shelly J. Manual de cálculos farmacêuticos. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. (reimpressão 2008) 
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FERREIRA, Anderson Oliveira. Guia prático da farmácia magistral. 3. ed. São Paulo: 
Pharmabooks, 2008. v.1 

FERREIRA, Anderson Oliveira; SOUZA, Gilberto Fernandes de.  Preparações orais 
líquidas: formulários, procedimento de preparo, flavorização, estabilidade e 
conservação. 2. ed. São Paulo: Pharmabooks, 2007. (reimpressão 2008) 

LACHMAN, Leon; LIEBERMAN, Hebert; KANING, Joseph. Teoria e prática na indústria 
farmacêutica. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2001. 2v. 

PRISTA, Luís Vasco Nogueira. Tecnologia farmacêutica. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2003-2008. 3v. 

 
 
PARASITOLOGIA BÁSICA 
E CLÍNICA  
EFA064 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 
(reimpressão 2012) 

REY, Luis. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2010. (reimpressão 2015) (Minha Biblioteca) 

REY, Luis. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem dos trópicos 
ocidentais. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008 (reimpressão 2013) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMATO NETO, Vicente. Parasitologia: uma abordagem clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008. 

CIMERMAN, Benjamin; CIMERMAN, Sergio. Parasitologia humana e seus 
fundamentos gerais. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005. 
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ESTRIDGE, Barbara H.; REYNOLDS, Anna P. Técnicas básicas de laboratório clínico. 5. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2011 

HENRY, John Bernard; MCPHERSON, Richard A.; PINCUS, Matthew R. Diagnósticos 
clínicos e tratamento por métodos laboratoriais de Henry. 21. ed. Barueri: Manole, 
2012.  
(Minha Biblioteca) 

LIMA, A. Oliveira et al. Métodos de laboratório aplicados à clínica. 8. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, c2001. (reimpressão 2008) 

 
 
QUÍMICA ANÁLITICA 
IEN159 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BACCAN, Nivaldo et al. Química analítica quantitativa elementar. 3. ed. rev. ampl. e 
restr. São Paulo: E. Blucher, 2001. (reimpressão 2015) 

HAGE, David S.; CARR, James D. Química analítica e análise quantitativa. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2012. (reimpressão 2015) (Biblioteca Virtual Pearson) 

HARRIS, Daniel C. Analise química quantitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2008-2012. 
(reimpressão 2013) (Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BACCAN, Nivaldo et al. Introdução à semimicroanálise qualitativa. 7. ed. Campinas: 
UNICAMP, 1997. 

SKOOG, Douglas A. et al. Fundamentos de química analítica. São Paulo: Thomson, 
2006. (reimpressão 2009) 

VAITSMAN, Delmo S. Ensaios químicos qualitativos. Rio de Janeiro: Interciência, 1995. 
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VOGEL, Arthur Israel. Química analítica qualitativa. 5. ed. São Paulo: Mestre Jou, 
1981. 

VOGEL, Arthur Israel et al. Análise química quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2002. (Minha Biblioteca) 

 
 
URGÊNCIAS E 
EMERGÊNCIAS E 
SEMIOLOGIA 
EFA100 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OLIVEIRA, Beatriz Ferreira Monteiro; PAROLIN, Mônica Koncke Fiuza; TEIXEIRA 
JUNIOR, Edison Vale. Trauma: atendimento pré-hospitalar. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 
2014. 

PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Semiologia médica. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. (reimpressão 2015)(Minha Biblioteca) 

VIANA, Dirce Laplaca. Manual de cálculo e administração de medicamentos. 4. ed. 
São Paulo: Yendis, 2011. (reimpressão 2013) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROS, Alba Lúcia Botura Leite de. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica 
de enfermagem no adulto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. (Minha Biblioteca) 

CHAPLEAU, Will. Manual de emergência: um guia para primeiros socorros. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008. 

NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICANS (U.S.). Atendimento 
pré-hospitalar ao traumatizado: básico e avançado. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2007. 

PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Exame clínico. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012.  
(Minha Biblioteca) 
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RIBEIRO JÚNIOR, Célio. Manual básico de socorro de emergência. 2. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2007. 

5ª PERÍODO 
 
ANÁLISE FARMACÊUTICA 
I 
EFA103 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARDOSO, Caroly Mendonça Zanella. Manual de controle de qualidade de matérias-
primas vegetais para farmácia magistral. São Paulo: Pharmabooks, 2009. 

KOROLKOVAS, Andrejus; BURCKALTER, Joseph H. Química farmacêutica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. (reimpressão 2015) 

OLIVEIRA, Fernando de et al. Fundamentos de cromatografia aplicada a fitoterápicos. 
Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AUTERHOFF, Harry; KOVAE, Karl-Artur; RUF, Claus O. L.  Identificação de fármacos. 
São Paulo: Pharmabooks, 2010. 

COLLINS, Carol H.; BRAGA, Gilberto Leite; BONATO, Pierina Sueli. Fundamentos de 
cromatografia. Campinas: UNICAMP, 2006. (reimpressão 2014) 

GIL, Eric de Souza. Controle físico-químico de qualidade de medicamentos. 2. ed. São 
Paulo: Pharmabooks, 2007. (reimpressão 2008). 

KOROLKOVAS, Andrejus. Analise farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988 

PRISTA, Luís Vasco Nogueira. Tecnologia farmacêutica. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2003 (reimpressão 2008)-2008. 3v 
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ATUAÇÃO DO 
FARMACÊUTICO NA 
ATENÇÃO TERCIÁRIA E 
QUATERNÁRIA EFA104 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO, Felipe Dias; CAPUCHO, Helaine Carneiro; BISSON, Marcelo Polacow. 
Farmacêutico hospitalar: conhecimentos, habilidades e atitudes. Barueri: Manole, 
2014. 

CIPRIANO, Sonia Lucena; PINTO, Vanusa Barbosa; CHAVES, Cleuber Esteves. Gestão 
estratégica em farmácia hospitalar: aplicação prática de um modelo de gestão para 
qualidade. São Paulo: Atheneu, 2009. 

FERRACINI, Fábio Teixeira; BORGES FILHO, Wladmir Mendes. Prática farmacêutica no 
ambiente hospitalar. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BURMESTER, Haino. Gestão da qualidade hospitalar. São Paulo: Saraiva, 2013. (Minha 
Biblioteca) 

CAVALLINI, Míriam Elias; BISSON, Marcelo Polacow. Farmácia hospitalar: um enfoque 
em sistemas de saúde. 2. ed. Barueri: Manole, 2010. (Minha Biblioteca) 

GOMES, Maria José Vasconcelos de Magalhães; REIS, Adriano Max Moreira. Ciências 
farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar. São Paulo: Atheneu, 
2001.(reimpressão 2016) 

STORPIRTIS, Silvia et al. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008.  
(Minha Biblioteca) 

WILLIAMSON, Elizabeth; DRIVER, Samuel; BAXTER, Karen. Interações 
medicamentosas de Stockley: plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. Porto 
Alegre: Artmed, 2012. 

 
 
ESTATÍSTICA 
APLICADA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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DBG003 ARANGO, Hector Gustavo. Bioestatística: teórica e computacional. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. (reimpressão 2012) (Minha Biblioteca) 

CALLEGARI-JACQUES, Sídia M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: 
Artmed, 2003. (reimpressão 2008)  
(Minha Biblioteca) 

MOORE, David S. A estatística básica e sua prática. Rio de Janeiro: LTC, 2011-2014. 
(Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LUIZ, Ronir Raggio; COSTA, Antonio José; NADANOVSKY, Paulo. Epidemiologia & 
bioestatística em odontologia. São Paulo: Atheneu, 2008. 

MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. 8. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013. (reimpressão 2014) 

RODRIGUES, Pedro Carvalho. Bioestatística. 3. ed. Niterói: EDUFF, 2002. 

TRIOLA, Mário F. Introdução a estatística: atualização da tecnologia. 11. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2013. (Minha Biblioteca) 

VIEIRA, Sonia. Introdução à bioestatística. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 
 
FARMACO- 
FISIOLOGIA II 
 EFA105 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARREIRO, Eliezer J.; FRAGA, Carlos Alberto Mansour. Química medicinal: as bases 
moleculares da ação dos fármacos. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. (Minha 
Biblioteca) 
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BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Bjorn C. Bases 
farmacológicas da terapêutica de Goodman & Gilman. Porto Alegre: AMGH, 2010-
2012. (Minha Biblioteca) 

KUMAR, Vinay et al. Robbins e Cotran, patologia: bases patológicas das doenças. 9. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo, patologia geral. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca) 

GOLAN, David E. et al. Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da 
farmacoterapia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica e clínica. 12. ed. Rio de Janeiro: McGraw-
Hill, 2014. (Minha Biblioteca) 

KOEPPEN, Bruce M. et al. Berne & Levy: fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009.  

RANG, H. P. et al. Rang & Dale Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

 
 
FARMACOGNOSIA 
EFA062 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARNES, Joanes; ANDERSON, Linda A.; PHILLIPSON, J. David. Fitoterápicos. 3. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2012. 

OLIVEIRA, Fernando de; AKISUE, Gokithi; AKISUE, Maria Kutoba. Farmacognosia: 
identificação de drogas vegetais. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2014. 
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SIMÕES, Cláudia Maria Oliveira. Farmacognosia: do produto natural ao medicamento. 
Porto Alegre: Artmed, 2017. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Bjorn C. Bases 
farmacológicas da terapêutica de Goodman & Gilman. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 
2012. (Minha Biblioteca) 

COSTA, Aloisio Fernandes. Farmacognosia. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1982-2002. 
3v. 

FINTELMANN, Volker; WEISS, Rudolf Fritz. Manual de fitoterapia. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

GARRA, Thomas Avery. Fitoterapia com ervas ocidentais de acordo com os princípios 
da medicina tradicional chinesa. São Paulo: Pensamento, 2013.(Minha Biblioteca) 

WILLIAMSON, Elizabeth; DRIVER, Samuel; BAXTER, Karen. Interações 
medicamentosas de Stockley: plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. Porto 
Alegre: Artmed, 2012. 

 
 
IMUNOLOGIA BÁSICA E 
CLÍNICA  
EFA083 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e molecular. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012-2015. 

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: Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca) 

MURPHY, Kenneth; TRAVERS, Paul; WALPORT, Mark. Imunobiologia de Janeway. 
Porto Alegre: Artmed, 2010 - 2014. 
(Minha Biblioteca) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COICO, Richard; SUNSHINE, Georeffrey. Imunologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010. (Minha Biblioteca) 

FORTE, Wilma Neves. Imunologia: do básico ao aplicado. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2007. (Minha Biblioteca) 

HENRY, John Bernard; MCPHERSON, Richard A.; PINCUS, Matthew R. Diagnósticos 
clínicos e tratamento por métodos laboratoriais de Henry. 21. ed. Barueri: Manole, 
2012.  
(Minha Biblioteca) 

ROITT, Ivan M.; DELVES, Peter J. Fundamentos de imunologia. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007.  
(Minha Biblioteca) 

VAZ, Adelaide J.; TAKEI, Kioko; BUENO, Ednéia Casagrande. Imunoensaios: 
fundamentos e aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara, Koogan, 2007. (reimpressão 
2016) 

 
 
MICROBIOLOGIA BÁSICA 
E CLÍNICA 
EFA061 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HENRY, John Bernard; MCPHERSON, Richard A.; PINCUS, Matthew R. Diagnósticos 
clínicos e tratamento por métodos laboratoriais de Henry.  Barueri: Manole, 2008-
2012.  
(Minha Biblioteca) 

JAWETZ, Ernest; MELNICK, Joseph L.; ADELBERG, Edward A. Microbiologia medica de 
Jawetz, Melnick & Adelberg. Porto Alegre: AMGH, 2012 - 2014. (Minha Biblioteca) 

MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S.; PFALLER, Michael A. Microbiologia médica. 
6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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BLACK, Jacquelyn G. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. 

MIMS, Cedric A. et al. Microbiologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

SANTOS, Norma Suely Oliveira; ROMANOS, Maria Teresa Vilella; WIGG, Márcia Dutra. 
Introdução a virologia humana. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
(Minha Biblioteca) 

TORTORA, Gerard J. et al. Microbiologia. 10. ed. Porto alegre: Artmed, 2012. (Minha 
Biblioteca) 

TRABULSI, Luiz Rachid; ALTERTHUM, Flávio. Microbiologia. 6. ed. São Paulo: Atheneu, 
2015. 

6º PERÍODO 
 
ANÁLISE  
FARMACÊUTICA II  
EFA107 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FORSYTHE, S. J. Microbiologia da segurança dos alimentos. 2. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013. (Minha Biblioteca) 

FRANCO, Bernadette Dora Gombossy de Melo; LANDGRAF, Mariza. Microbiologia dos 
alimentos. São Paulo: Atheneu, 2008       (reimpressão 2016). 

PINTO, Terezinha Jesus Andreoli; KANECO, Telma Mary; PINTO, Antonio F. Controle 
biológico de qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 4.ed. 
Barueri: Manole, 2015.(Biblioteca Virtual Pearson) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BLACK, Jacquelyn G. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. 
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JAWETZ, Ernest; MELNICK, Joseph L.; ADELBERG, Edward A. Microbiologia medica de 
Jawetz, Melnick & Adelberg. 26. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. (Minha Biblioteca) 

LIGHTFOOT, N. F.; MAIER, E. A. Análise microbiológica de alimentos e água: guia para 
a garantia da qualidade. Lisboa: Calouste Gulbekian, 2003. 

VERMELHO, Alane Beatriz et al. Práticas de microbiologia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006.(reimpressão 2015) 

WINN, Washington C. et al.  Koneman, diagnóstico microbiológico: texto e atlas 
colorido. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. (reimpressão 2014) 

 
 
BIOLOGIA MOLECULAR 
APLICADA  
EFA108 
 

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)  

GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. (reimpressão 2015)  
(Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, Cristina; RICCI, Giannina; AFFONSO, Regina (Orgs). Guia de práticas em 
biologia molecular. 2. ed. atual e ampl. São Paulo: Yendi, 2015. 

COOPER, Geoffrey M.; HAUSMAN, Robert E. A célula: uma abordagem molecular. 3. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
(reimpressão 2012) 
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ULRICH, Henning; TRUJILLO, Cleber Augusto (Coord.). Bases moleculares da 
biotecnologia. São Paulo: Roca, 2008. 

WATSON, James D. et al. Biologia molecular do gene. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2015. (Minha Biblioteca) 

ZAHA, Arnaldo; FERREIRA, Henrique; PASSAGLIA, Luciane (Orgs.). Biologia molecular 
básica. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. (Minha Biblioteca) 

 
 
FARMACO- 
FISIOLOGIA III  
EFA109 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Bjorn C. Bases 
farmacológicas da terapêutica de Goodman & Gilman. Porto Alegre: AMGH, 2010-
2012. (Minha Biblioteca) 

KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica e clínica. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2008-2017. (Minha Biblioteca) 

KUMAR, Vinay et al. Robbins e Cotran, patologia: bases patológicas das doenças. 9. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 
(Minha Biblioteca) 

BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo, patologia geral. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca) 

FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  
(Minha Biblioteca) 
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GOLAN, David E. et al. Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da 
farmacoterapia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

RANG, H. P. et al. Rang & Dale Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

 
 
FARMACOTÉCNICA 
HOMEOPÁTICA 
EFA080 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS HOMEOPATAS. Manual de normas 
técnicas para farmácia homeopáticas. 4.ed. São Paulo: ABFH, 2007. 

FONTES, Olney Leite. Farmácia homeopática: teoria e prática. Barueri: Manole, 2009-
2013. (Minha Biblioteca) 

GONZALEZ, Orlando. Guia de orientação homeopática: matéria médica e terapêutica. 
Rio de Janeiro: Mauad X, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LACERDA, Paulo de. Manual prático de farmacotécnica contemporânea em 
homeopatia. São Paulo: Andrei, 1994.  

MERCLER, L. Homeopatia: princípios básicos. São Paulo: Andrei, 1987. 

SAREMBAUD, Alain. 140 prescrições em homeopatia. São Paulo: Andrei, 2010. 

SOARES, Antonius Alexandre Dorta. Farmácia homeopática. São Paulo: Andrei Ed., 
1997. 
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VANNIER, Leon. Manual de terapêutica homeopática. São Paulo: Organon, 2004. 

 
 
FARMACOTÉCNICA 
MAGISTRAL II 
EFA106 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALLEN, Loyd V.; POPOVICH, Nicholas G.; ANSEL, Howard C. Formas farmacêuticas e 
sistemas de liberação de fármacos. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013 (Minha 
Biblioteca)   

SOUSA, Amanda G.M. R.; OKI, Ligia Akemi, Ciências farmacêuticas. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2013. 

THOMPSON, Judith E.; DAVIDOW, Laurence. A prática farmacêutica na manipulação 
de medicamentos.. Porto Alegre: Artmed, 2006 - 2013. (Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AULTON, Michael E. Delineamento de formas farmacêuticas. 2. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. 

BERMAR, Kelly Cristina de Oliveira. Farmacotécnica: técnicas de manipulação de 
medicamentos. São Paulo: Érica, 2014. 
(Minha Biblioteca)  

FERREIRA, Anderson Oliveira. Guia prático da farmácia magistral. 3. ed. São Paulo: 
Pharmabooks, 2008. v.1 

LACHMAN, Leon; LIEBERMAN, Hebert; KANING, Joseph. Teoria e prática na indústria 
farmacêutica. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2001. 2v. 

PRISTA, Luís Vasco Nogueira. Tecnologia farmacêutica. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2003-2008. 3v. 
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HEMATOLOGIA BÁSICA 
EFA067 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HOFFBRAND, A. V.; MOSS, P. A. H. Fundamentos em hematologia. 6. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013.  
(Minha Biblioteca) 

LORENZI, Therezinha F. Manual de hematologia: propedêutica clínica. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (reimpressão 2013) (Minha Biblioteca) 

SANTOS, Paulo Caleb Junior de Lima (Coord.). Hematologia: métodos e interpretação. 
São Paulo: Roca, 2013.  
(Minha Biblioteca) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, William de Freitas. Técnicas médicas de hematologia e de imuno-
hematologia. 8. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2008. 

FIGUEIREDO, Maria Stella; KERBAUY, José; LOURENÇO, Dayse Maria. Guia de 
hematologia. Barueri: Manole, 2011. 

HAMERSCHLAK, Nelson. Manual de hematologia. Barueri: Manole, 2010. 

LEWIS, S. Mitchell; BAIN, Bárbara J.; BATES, Imelda. Hematologia prática de Dacie e 
Lewis. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

LONGO, Dan L. (Org) Hematologia e oncologia de Harrison. 2. ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2013. (Minha Biblioteca) 

7º PERÍODO 
 
ANÁLISE FARMACÊUTICA 
III 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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Viçosa: UFV, 2015. 

DAMODARAN, Srinivasan; PARKIN, Kirk L.; FENNEMA, Owen R. Química de alimentos 
de Fennema. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. (Minha Biblioteca) 

PICO, Yolanda; FIRMANKIEWICZ, Edson. Análise química de alimentos. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOBBIO, Florinda O.; BOBBIO, Paulo A. Introdução à química de alimentos. 3. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Varela, 2003. 

CECCHI, Heloísa Máscia. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2. 
ed. Campinas: UNICAMP, 2007. 

GAVA, Altanir Jaime; SILVA, Carlos Alberto Bento; FRIAS, Jenifer Ribeiro Gava. 
Tecnologia de alimentos: princípios de tecnologia de alimentos. São Paulo: Nobel, 
2008. 
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Regulamento do Estágio Curricular Obrigatório e Não Obrigatório 

I - DAS NORMAS GERAIS  

Artigo 1º 

O presente regulamento fixa as diretrizes e normas básicas para o funcionamento do Estágio 
Curricular Obrigatório e Não Obrigatório, destinado a alunos regularmente matriculados nos Cursos de 
graduação da UNIGRANRIO, doravante denominados Estagiários.  

Artigo 2º 

O Programa de Estágio Curricular Obrigatório e Não Obrigatório tem sua base legal na Lei Nº 11.788, 
de 25 de setembro de 2008, nas normas estabelecidas Diretrizes Curriculares Nacionais e pelo Conselho 
Nacional de Educação, que definem o Estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 
frequentando o ensino regular em instituições de educação superior. 

§ 1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do 

educando. 

§ 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o 

trabalho. 

§ 3º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito 

para aprovação e obtenção de diploma. 

§ 4º Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga 

horária regular e obrigatória. 

 
Artigo 3º  

O Programa de Estágio Curricular Obrigatório e Não Obrigatório visa proporcionar ao estudante a 
complementação do ensino e da aprendizagem, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento 
técnico, científico e de relacionamento humano.  

 

Artigo 4º 

Para fins de validade como atividade complementar, o estudante deverá se valer das horas 
cumpridas no estágio curricular não obrigatório. 

 

Artigo 5º 

Para a caracterização e definição dos estágios obrigatórios e não obrigatório, de que trata este 
Regulamento, é obrigatória a existência de um instrumento jurídico, na modalidade de Termo de 
Compromisso, entre a UNIGRANRIO, as pessoas jurídicas de direito público ou privado e alunos, em que 
devem estar acordadas todas as condições do estágio. O Termo de Compromisso deve ser assinado pelas 
partes, antes do início do estágio.  

§ 1º - Não será autorizada a assinatura do Termo de Compromisso com data retroativa 
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Artigo 6º  

Considera-se Campo de Estágio a pessoa jurídica de direito público ou privado junto a qual o 
estudante realizará o estágio.  

§ 1º A lista com os campos de estágio será revisada semestralmente e divulgada para os alunos 

regularmente matriculados. .  

§ 2º O Campo de Estágio deverá possuir em seu quadro de pessoal, profissional formado na área do 

curso, que atuará como supervisor do estagiário.  

§ 3º - O estudante em estágio obrigatório será inserido no seguro contra acidentes pessoais, sob 

responsabilidade da Unigranrio, ao se inscrever na disciplina de estágio. 

Artigo 7º  

 O Termo de Compromisso é o instrumento jurídico que habilitará o estudante ao estágio, regulando 
os direitos e os deveres do Estagiário durante a vigência do estágio, sendo pré-requisito para o início do 
estágio.  

 

Parágrafo Único: Deverão constar, obrigatoriamente, no Termo de Compromisso: 

a) Dados de identificação das partes, inclusive cargo e função do supervisor do estágio da parte 

concedente e do  orientador da instituição de ensino; 

b)  As responsabilidades de cada uma das partes; 

c) Objetivo do estágio; 

d) Definição da área do estágio; 

e) Plano de atividades com vigência; (parágrafo único do art. 7º da Lei nº 11.788/2008); 

f) A jornada de atividades do estagiário; 

g) A definição do intervalo na jornada diária; 

h) Vigência do Termo; 

i) Motivos de rescisão; 

j) Concessão do recesso dentro do período de vigência do Termo; 

k) Valor da bolsa, nos termos do art. 12 da Lei nº 11.788/2008; 

 

Artigo 8º  
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A carga horária a ser cumprida pelo Estagiário deverá limitar-se a, no máximo, 30 horas semanais, 

sendo no máximo, 6h por dia, e deve ser compatível com o horário do seu curso.  

 

Artigo 9º  

As atividades desenvolvidas pelo Estagiário deverão ter, obrigatoriamente, correlação com a etapa 

de estudos do Curso em que o Estagiário estiver regularmente matriculado. 

 

Artigo 10º  

 A realização de estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza, conforme 
estabelecido na legislação vigente.  

 

Artigo 11º  - Do estágio não obrigatório 

§ 1º - O estágio não obrigatório, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 

acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte 

concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por 

menção de aprovação. 

§ 2º - Fica definido, por este regulamento, que no caso de estágio não obrigatório, o Coordenador 
do curso ficará responsável pela orientação de Estágio, devendo assinar os Planos de Estágio, os Relatórios 
de Atividades e o Relatório de Avaliação do Estágio, junto com o Supervisor da Empresa cedente. 

§ 3º - Após o término do estágio não obrigatório, os alunos poderão solicitar a inclusão no seu 

histórico escolar da carga horária complementar advinda da realização de estágio não obrigatório, 

mediante a apresentação da via do Termo de Compromisso e declaração da empresa/instituição 

concedente, informando o período de estágio cumprido pelo aluno. 

Art. 12º - São obrigações da UNIGRANRIO: 

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, 

quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de 

adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do 

estudante e ao horário e calendário escolar; 

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 

profissional do educando; 

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 

acompanhamento avaliação das atividades do estagiário; 

IV – Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de 

relatório das atividades; 
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V – Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local 

em caso de descumprimento de suas normas; 

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos; 

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de 

avaliações escolares ou acadêmicas. 

 

Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que 

se refere o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de compromisso por meio de 

aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante. 

Art. 13º  

 São Obrigações da Empresa Cedente: 

I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu 

cumprimento; 

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural; 

III- Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área 

de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) 

estagiários simultaneamente; 

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível 

com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso; 

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com 

indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de 

atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 

Art. 14º  

Tendo como referência a Lei 11.788 de setembro de 2008, a Unigranrio poderá validar as atividades 

de Iniciação Científica, devidamente comprovadas, como realização de estágio obrigatório. 

Art. 15º  

Os alunos dos cursos de graduação em Ciências Contábeis, Secretariado Executivo, Engenharia de 

Petróleo e Gás, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Arquitetura,  Engenharia  Química, Engenharia 

Ambiental e Bacharelado em Química, que estiverem matriculados em disciplina  de estágio obrigatório e 

exercerem atividade profissional dentro da área do curso concomitantemente com o período  do estágio 
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obrigatório poderão validar sua experiência  profissional, como estágio obrigatório, mediante   análise das 

atividades que exerce pelo coordenador do Curso. 

 Parágrafo 1º - Para fins de avaliação, o aluno deverá apresentar para o Coordenador do Curso um 

documento, em papel timbrado da empresa, assinado e carimbado por seu chefe imediato, com a 

descrição detalhada das atividades que exerce. 

Parágrafo 2º - Essa validação só é permitida para estágio obrigatório. 

Parágrafo 3º - A experiência profissional só poderá ser validada como horas de estágio obrigatório 

se as atividades exercidas forem totalmente compatíveis com as atividades de estágio, definidas no Projeto 

Pedagógico do curso. 

Parágrafo 4º - O Coordenador do Curso poderá validar a experiência profissional como carga horária 

de estágio obrigatório, de forma parcial ou total, dependendo da análise das atividades exercidas pelo 

aluno na  empresa. Em caso de Carga Horária parcial ela não deve exceder 50% das horas previstas. 

Esta regulamentação entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

Este Regulamento foi aprovado pelo CONSEPE e entrou em vigor em  abril  de 2017 
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ANEXO IV. ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
 

Regulamento da UNIGRANRIO 
Regulamento do Curso de 

Farmácia 

  

Grupo I: Atividades de Iniciação à 
Docência, Pesquisa e Extensão 

  

  

Resolução CONSEPE  n.º 40/04  de 7 de julho 
de 2013 24/10/2016   

ATIVIDADES 

CARGA 
HORÁRIA  

Limites 
Unigranrio 

Carga do Curso Definida no PP para 
Atividades Complementares 

REQUISITOS 100 

Carga do Curso por Atividade 
Complementar 

Exercício de Monitoria  Até 80h Até 80h Certificado (NUCEN) 

Participação em pesquisas como 
bolsista ou aluno voluntário.(I.C) 

 Até 
100h 

Até 90h 

Relatório do Professor 
Orientador ou 

declaração/certificado de 
participação emitido pela 
instituição responsável. 

Participação em programas e projetos 
de Extensão Universitária / 
Responsabilidade Social / Mentoria da 
UNIGRANRIO 

Até 100h Até 90h Certificado (NUCEN) 

Participação como membro da 
diretoria de entidades estudantis no 
âmbito universitário – Ligas e Centros 
Acadêmicos 

  Até 60h Até 60h 

Ata da eleição e posse.  
Ligas -Relatórios trimestrais 

entregues ao NUCEN. 
Certificado (NUCEN) 

Participação em programas e projetos 
sociais desenvolvidos por outras 
organizações civis.- Voluntariado 

 Até 60h Até 60h 
Certificado da instituição 

responsável 

Participação na comissão 
organizadora em eventos acadêmico-
científicos das escolas 

  Até 20h Até 20h 

Certificado ou declaração de 
participação da coordenação do 
curso, com assinatura do diretor 

da escola. 

Grupo II: Atividades para 
enriquecimento profissional 

Regulamento do Curso de 
Farmácia 

  

  

ATIVIDADES 

CARGA 
HORÁRIA  

Limites 
Unigranrio 

Carga do Curso Definida no PP para 
Atividades Complementares 

REQUISITOS 100 

Carga do Curso por Atividade 
Complementar 

Participação em congressos, 
seminários, conferências, mostras e 
oficinas organizadas por associações 
de classe ou entidades da área  
profissional 

 Até 60h   Até 60h 
Certificado ou declaração de 

presença  

Participação, como ouvinte  em 
Defesas de TCC, Dissertação de 
Mestrado e Tese de Doutorado 
assistidas. 

Até 10h Até 10h 
Certificado ou declaração de 
presença com validação do 

Coordenador do Curso 

Participação em Atividades Culturais - 
teatro, cinema, visitas a exposições 

 Até 40h Até 10h 
Relatório com validação do 

professor. Indicação Docente 
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Participação em cursos de extensão de 
natureza acadêmica e profissional na 
modalidade presencial ou a distância 
ofertados por instituições 
universitárias. 

Até 40h Até 40h Certificado 

Disciplinas cursadas em outros cursos 
de graduação da UNIGRANRIO  

 Até 80 h Até 80h Histórico Escolar  

Realização de Curso Regular de 
Língua Estrangeira com certificação de 
no mínimo  nível  Intermediário 
certificação de no mínimo  nível  
Intermediário 

 Até 20h Até 20h 
Certificado ou Declaração do 

Curso 

Grupo III: Produção e apresentação de 
trabalhos Científicos 

Regulamento do Curso de 
Farmácia   

  

ATIVIDADES 

CARGA 
HORÁRIA  

Limites 
Unigranrio 

Carga do Curso Definida no PP para 
Atividades Complementares 

REQUISITOS 100 

Carga do Curso por Atividade 
Complementar 

Apresentação de trabalhos em eventos 
científicos (pôster, resumo, painel, 
apresentação oral), organizadas por 
associações de classe ou entidades da 
área profissional ou pela Universidade. 

 Até 40h 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 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 Até 60h Texto publicado no evento 

Publicação de capítulo em livro.  Até 80h Até 80h Capitulo publicado  

Criação e produção de tecnologias 
inovadoras e material didático. 

 Até 60h 
Até 60h 

Relatório com validação do 
professor orientador. 

Premiação em eventos científicos 
organizadas por associações de classe 
ou entidades  da área  profissional 

Até 40h Até 40h Declaração comprobatória  

Grupo IV: Vivência profissional 
complementar 

Regulamento do Curso de 
Farmácia 

  

  

ATIVIDADES 

CARGA 
HORÁRIA  

Limites 
Unigranrio 

Carga do Curso Definida no PP para 
Atividades Complementares 

REQUISITOS 100 

Carga do Curso por Atividade 
Complementar 

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 

Até 90h 

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 

Até 90h 
Atestado de realização e 
apresentação de relatório  
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Participação nas atividades 
promovidas pelas ligas estudantis 
reconhecidas no âmbito da 
UNIGRANRIO (Ligantes) 

Até 20h Até 40h 
Certificado da Liga, assinado 

pela da Diretoria. 

Participação em intercâmbio 
universitário desde que aprovada pela 
PROCE. 

Até 100h 
Até 90h 

Declaração comprobatória com 
validação da PROCE 
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ANEXO V. Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso  
 

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 Farmácia. O TCC deve abordar temas concretos, de preferência relacionados a algum 

aspecto da Farmácia, podendo ser no formato de artigo científico, com sua culminância na apresentação de 

pôster. O artigo científico é avaliado pelo professor do TCC, enquanto que a apresentação de pôster tem uma 

banca avaliadora. 

Poderá ser desenvolvido individualmente, em dupla ou trio e orientado por um docente de farmácia 

desta IES (UNIGRANRIO), podendo inclusive ter a parceria de docentes 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 e/ou animais 

deverão obrigatoriamente ser previamente submetidos a avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIGRANRIO (CEP). 

O conteúdo do trabalho deve demonstrar uma boa familiaridade do estudante para com a literatura 

sobre algum tema na área 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 

Farmácia. 

 

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; 
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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. Cobrar dos orientandos a apresentação do trabalho final para os membros da banca examinadora 

dentro do prazo estipulado pela Coordenação. 

 

 

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 perda 

de pontos no cálculo de sua avaliação; 

b. Os alunos que não comparecem aos dias de aula de TCC terão suas faltas computadas podendo 

chegar a reprovação caso das faltas exceda a 25% da carga horária. 
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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 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. Se no 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 3 examinadores, 2 professores internos (professores da 

UNIGRANRIO), e um examinador que poderá ser um professor interno da UNIGRANRIO ou um externo, 

convidado. 

 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. 

 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 Farmácia deverá estar disponível para participar das bancas, conforme 

designação da Coordenação do curso. 

 A Coordenação em conjunto com os professores de TCC elaborará calendário semestral, fixando as 

datas e prazos limites para finalização e apresentação dos TCC. 

 O TCC entregue após o prazo definido não mais será aceito e somente poderá ser apresentado no 

semestre seguinte. 

  

 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; 
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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 Unigranrio e obtiver nota final igual ou superior 6,0 pontos ao final do 

trabalho. 

 O estudante terá no máximo 10 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. 


